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 َكد١َ
وُمـ ؾمٞمئ٤مت  أٟمٗمًٜم٤م رذووٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  ، وٟمًتٖمٗمره،فوٟمًتٕمٞمٜم ،احلٛمد هلل ٟمحٛمده إن

وطمده ٓ ، اهلل ٓ إًمف إٓن أ ؿمٝمدأو .ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدى ًمف هيده اهلل ومال ُمْمؾ ُمـ .أقمامًمٜم٤م

 .فقمٌده ورؾمقًم اوأؿمٝمد أن حمٛمدً  ،ذيؽ ًمف

 .[201آل فمٚمران:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿

 .[72 ،70إضمزاب:] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

 .[2ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .. زمٔمد أَم٣م

 طمتك ،سم٠مدًمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م سمٞم٤مهن٤م اًمتل حيت٤مج اًمٜم٤مس إممإُمقر إقمامل ُمـ  ومْم٤مئؾ يم٤مٟم٧م ومٚمام

 .اخلػم واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف تٝمؿ ذم قمٛمؾرهمٌ شمزداد

اًمًكٌؾ واًمقؾمك٤مئؾ  ًمكؽوسمٞمٜم٧م  ،ٌٞم٤من ومْم٤مئؾ إقمامل اًمّم٤محل٦مًمظمّمّم٧م هذا اًمٙمت٤مب  وم٘مد

سم٘مكقل قمٛمكاًل  ،ودظمقل اجلٜمك٤مت ،ورومع اًمدرضم٤مت ،اًمًٞمئ٤مت وشمٙمٗمػم ،اعمٗمٞمدة ًمٙم٥ًم احلًٜم٤مت

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿ :وشمٕمككك٤ممم ح٤مٟمفؾمكككٌ اهلل

   ﴾﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ۓ ﮲ ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ،[22ايمػموج:] ﴾ڻ

 .[221:هقد]

 .اًمؽمُمذيرواه  طمًـ. شىمٛم٦م وأسمٌع ايمًٝمئ٥م احلًٛم٥م متحٜم٣م ضمٝمثاماهلل  اسمؼ» :ط اهللرؽمقل  قلووم

 ذم احلًكٜم٦م أن قمكـ ومْمكاًل  اعمٞمزان، ذم اًمًٞمئ٤مت قمغم رضمح٧م يمثرت إذا تاحلًٜم٤م ٕن وذًمؽ

 .اًمًٞمئ٦م متحق ذاهت٤م

 يٕمجز ٓ سمحٞم٨م ا،ضمد   ويمثػمة تٕمددةُم احلًٜم٤مت أسمقاب ضمٕمؾ أن سمٕم٤ٌمده شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م وُمـ

 واًمٕم٤ممل واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم واًمٗم٘مػم، واًمٖمٜمل واًمْمٕمٞمػ، اًم٘مقى ُمٜمٝم٤م، آؾمتٙمث٤مر قمـ إٟم٤ًمن أي

 اًمٕمٛمؾأن  إمم اًمتٜمٌٞمف ويٛمٙمـ. اًمثقاب قمغم ًمٚمحّمقل حتَم ٓ ـمرق ًمف ه١مٓء ُمـ يمؾ   واجل٤مهؾ،

saber
مستطيل

saber
مستطيل
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. وطمده وم٤مقمٚمف قمغم ٟمٗمٕمف ٍمي٘مت اًمذي اًم٘م٤مس اًمٕمٛمؾ ُمـ أومْمؾ .اًمٖمػم إمم ٟمٗمٕمف يتٕمدى اًمذي

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل ذًمؽ وذم

  .[221ايمٛم٣ًمء ] ﴾ٺ ٺٿ

 ،ٓ يًتٓمٞمع اًمقصكقل إًمٞمٝمك٤م إٓ ُمٝمكرة اًمٖمقاصكلم ،إذا شمريمٜم٤م هذه اًمدرر ُمٙمتٜم٦م ذم أصداومٝم٤مو

وأقمج٥م سمكام  ،ٞمؾٓ هيتدي إًمٞمٝم٤م إٓ اًم٘مٚم ،وهذه اًمٙمٜمقز اًمثٛمٞمٜم٦م و٤مئٕم٦م ذم زواي٤م اًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمًٞم٤من

إسمكراز هكذه اًمٗمْمك٤مئؾ وشمٚمكؽ  ُمـ أضمؾ ذًمؽ قمقًم٧م قمكغم ،ويمٜمقز صمٛمٞمٜم٦م ،ومٞمٝم٤م ُمـ ضمقاهر ىمٞمٛم٦م

ٓ أسمتٖمكل  –وإصمك٤مرة رهمٌكتٝمؿ ومٞمٝمك٤م  ،اًمٕمزم إًمٞمٝمك٤م قمًك أن يتح٘مؼ ًمذًمؽ شمقضمٞمف أومم احلًٜم٤مت.

 زموإن أظمٓم٠مت اعمحج٦م يم٤من  ،وم٢من ووم٘م٧م ومذًمؽ ُم٤م ىمّمدت - سمذًمؽ إٓ وضمف اهلل وٟمٞمؾ روقاٟمف

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی  ﴿ .اًم٘مّمد وذف اًمٖم٤مي٦م ظمػم ؿمٗمٞمع ُمـ طمًـ

 .[88هقد:] ﴾ی جئ حئ

 ،قمٚمكؿ يمكؾ ذم يٌك٤مًمٖمقن ومٝمكؿ ،مجٞمٕمٝمك٤م سمتحّمكٞمؾ إٓا  اًمٗمْمك٤مئؾ ُمكـ روقا ُم٤م ٤مأىمقاُمً  هلل وإن

 ىم٤مُم٧م ذًمؽ سمٕمض قمـ أسمداهنؿ وٕمٗم٧م وم٢من ،ومْمٞمٚم٦م يمؾ قمغم ويث٤مسمرون ،قمٛمؾ يمؾ ذم وجيتٝمدون

 .ؾم٤مسم٘مقن هل٤م وهؿ ،ٟم٤مئ٦ٌم اًمٜمٞم٤مت

 ايمٔمللزا ؿ سمللٟمي ايمٔمللزم أهللؾ ومللدر فمللعم

 

 اظم٘مللل٣مرم ايم٘ملللرام وملللدر فملللعم وسملللٟمي

 صلللٕم٣مره٣م ايمِملللٕمغم فملللكم دم وسمٔمٓملللؿ 

 

 ايمٔمٓمللل٣م ؿ ايمٔمٓملللٝمؿ فملللكم دم وسمِملللٕمر

وًمٙمـ إلًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم هذا إُمر اًمٕمٔمكٞمؿ اًمٗم٤مئكدة ومك٤مًمٗمرق  ،ا ًمٚمٗمْم٤مئؾوًمٞمس ذًمؽ طمًٍم  

 .. آُملم..وٓ حترُمٜم٤م ،ٜم٤مقمٓمأ ٝمؿٚموم٤مًمهق اًمرهم٦ٌم ومٞمام قمٜمد اهلل  ،سملم اعم١مُمٜملم وهمػمهؿ

 نتب٘
 جاسر بركات

* * * 
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 باب اإلخالص
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 اإلخالص ٚإسطاز اي١ٝٓ فطٌ -1
اإلظمالص أقمٔمؿ اًمّمٗم٤مت اًمتل دم٥م قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم ومػميدوا سمدقمقهتؿ وقمٛمٚمٝمكؿ وضمكف 

دار أظمرة، ويريدوا إصالح اًمٜم٤مس وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقرواًم اهلل
(1)

. 

 :وأُمر مجٞمع اعمٙمٚمٗملم سم٤مإلظمالص ،اجلـ واإلٟمس ًمٕم٤ٌمدشمف وطمدهٓ  ذيؽ ًمف ;ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ﴿:سمٔملللل٣ملم وملللل٣مل

 .[5ايمٌٝمٛم٥م:] ﴾ہ

   ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 .[3 ،1ايمزَمر:]

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ ووم٣مل سمٔمل٣ملم:

 .[263، 261 :إٞمٔم٣مم] ﴾ې ې

 .[1اظمٙمؽ:] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 :؟ وم٘مك٤ملُم٤م أظمٚمّمف وأصقسمف :ىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م قمكم هق أظمٚمّمف وأصقسمف. :ٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مضوم٣مل ايم

، مل ي٘مٌكؾ ٤م٤م ومل يٙمكـ ظم٤مًمًّمك٤من صكقاسمً وإذا يم ،مل ي٘مٌؾ ٤مومل يٙمـ صقاسمً  ٤مأن اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من ظم٤مًمًّم 

صمكؿ ىمكرأ  .واًمّمقاب أن يٙمقن قمكغم اًمًكٜم٦م ،هللواخل٤مًمص أن يٙمقن  ،٤مصقاسمً  ٤مطمتك يٙمقن ظم٤مًمًّم 

 .[220ايم٘مٜمػ:] ﴾يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يٙمقن ُمراد اًمٕمٌد سمجٛمٞمع أىمقاًمكف وأقمامًمكف اًمٔمك٤مهرة واًم٤ٌمـمٜمك٦م  أن؟ هق إظمالص اًمٜمٞم٦م وُمٕمٜمك

ٖم٤مء وضمف اهللاسمت
 (2)

. 

ُمـ  ا٤مء أن يٙمقن فم٤مهره ظمػمً ، واًمري اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـاؾمتقاء أقمامل اًمٕمٌد ذم :اإلطمالصوومٝمؾ 

 ص أن يٙمقن سم٤مـمٜمف أقمٛمر ُمـ فم٤مهره.، واًمّمدق ذم اإلظمالسم٤مـمٜمف

 .شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ يمؾ ُم٤م يِمقسمف :وومٝمؾ

                                                                          

( ط. اعمٙمتك٥م اًمتٕمك٤مو) 24، 23ٟمقر اإلظمالص ًمٚمديمتقر. ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمكـ وهكػ اًم٘محٓمك٤م) ص  اٟمٔمر( 2)

 م.:::2 –هك 2531ًمٚمدقمقة واإلرؿم٤مد سمًٚمٓم٤مٟم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 (، 23اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٜمّمقرة ًمٚمِمكٞم:: طمك٤مومظ أمحكد طمٙمٛمكل، ص   أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة ٓقمت٘م٤مد اًمٓم٤مئٗم٦م اٟمٔمر( 1)

 م(.6::2 -هك 2526ط. دار أطمد  
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 ، ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦مٓ ،اهلل وطمده إممسف اًمٕمٛمؾ واًمت٘مرب سمف  :اإلطمالصوفمعم َم٣م سمٗمدم يتّمح أن 

 اهلل وخيِمك قم٘م٤مسمف ويٓمٛمع ذم رو٤مه. صمقاب وإٟمام يرضمق ،٤موٓ شمّمٜمٕمً  ،ًمٚمٕمرض اًمزائؾ ٤موٓ ـمٚمًٌ 

 ،واًمٕمٛمكؾ ُمكـ أضمكؾ اًمٜمك٤مس ذك ،شمرك اًمٕمٛمؾ ُمكـ أضمكؾ اًمٜمك٤مس ريك٤مء :وهلذا وم٣مل ايمٗم٣ميض فمٝم٣مض

وشمريمٝم٤م خم٤مومك٦م أن  وُمٕمٜمك يمالُمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن ُمـ قمزم قمغم قم٤ٌمدة ،واإلظمالص أن يٕم٤مومٞمؽ اهلل ُمٜمٝمام

 
ٍ
ضمؾ اًمٜم٤مس أُم٤م ًمق شمريمٝم٤م ًمٞمّمٚمٞمٝم٤م ذم اخلٚمقة ومٝمذا ُمًتح٥م ،يراه٤م اًمٜم٤مس ومٝمق ُمراء ٓ  ،ٕٟمف شمرك اًمٕمٛمؾٕ  إ

٤م ي٘متدى سمف وم٤مجلٝمر سم٤مًمٕم٤ٌمدة ذم ذًمؽ أومْمؾواضم٦ٌم أو يٙمقن قم٤معمً  أن شمٙمقن ومريْم٦م أو زيم٤مة
(1)

. 

 أ١ُٖٝ اإلخالص

 .قمٛمؾ يمٌػم شمّمٖمره اًمٜمٞم٦م ورب ،اًمٜمٞم٦م رب قمٛمؾ صٖمػم شمٙمثره وم٣مل ازمـ اظم٣ٌمرك:

وددت ًمق أٟمف يم٤من ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ًمٞمس ًمف ؿمٖمؾ إٓ  يٗمقل ازمـ أيب مجرة وهق َمـ ىم٣ٌمر ايمٔمٙمامء:و

أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٘م٤مصدهؿ ذم أقمامهلؿ وي٘مٕمد ًمٚمتدريس ذم أقمامل اًمٜمٞم٤مت ًمٞمس إٓ، وم٢مٟمكف ُمك٤م أشمكك 

قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمـ شمْمٞمٞمع ذًمؽ
(2)

. 

وٓ ؿمؽ أن أقمامل اًم٘مٚمكقب هكل  ،ٚمقب سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م اإلؾمالمواإلظمالص ُمـ أهؿ أقمامل اًم٘م

أقمامل و، ضم٤مء ًمفواًمر ،واخلقف ُمٜمف ،واإلظمالص ًمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،عمح٦ٌم اهلل ورؾمقًمف :إصؾ

واًمٕمٛمؾ سمٛمٜمزًم٦م اجلًد ًمألقمْم٤مء اًمذي إذا ومك٤مرق اًمكروح  ،ن اًمٜمٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمروحوم٢م ،اجلقارح شمٌع

٦م أطمٙم٤مم اجلقارحومٛمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًم٘مٚمقب أهؿ ُمـ ُمٕمروم ،ُم٤مت
(3)

. 

وأصكٚمف اًمكذي  ،ورأس إُمكر وقمٛمكقده ،: أؾم٤مس اًمٕمٛمؾ وىم٤مقمدشمفاًمٜمٞم٦م ايمِم٣محل٥م:َم٘م٣مٞم٥م ايمٛمٝم٥م 

شمك٤مسمع هلك٤م يّمكص سمّمكحتٝم٤م ويٗمًكد  واًمٕمٛمكؾ ،وؾمك٤مئ٘مف ،وىم٤مئكده ،ٕهن٤م روح اًمٕمٛمكؾ ،قمٚمٞمف سمٜمل

وسمحًكٌٝم٤م شمتٗمك٤موت اًمكدرضم٤مت ذم  ،وسمٕمدُمٝم٤م حيّمكؾ اخلكذٓن ،وهب٤م حيّمؾ اًمتقومٞمؼ ،سمٗم٤ًمده٤م

ش...َم٣م ٞمقى اَمرئيم٘مؾ  وإٞمامإٞمام إفمامل زم٣ميمٛمٝم٣مت » :طهلذا ىم٤مل  ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م
 (4)

. 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :ووملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم

 .[221ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                                          

 (.27دي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م ص:  ٤مذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ذم إطم(. و9اإلظمالص ص   ٟمقر اٟمٔمر( 2)

 (.6  ص: ًمٚمِمٞم: / حمٛمد اعمٜمجد –ؾمٚمًٚم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب ( 1)

 (.23، 22ٟمقر اإلظمالص ص:  ( 3)

 (.2:18( وُمًٚمؿ  2اًمٌخ٤مري   رواه( 1)

saber
مستطيل
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 إٓ يثٌك٧م وٓ إضمكر حيّمكؾ ومال ،اعمٜمزًم٦م سمّم٤مطمٌف يٌٚمغ اًمّم٤مًمص ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مدق آؾمتٕمداد إن 

وٓ يٛمٙمـ أن حيّمؾ إضمر إذا ىم٤مرن اًمٕمٛمؾ ذك أو إرادة اًمدٟمٞم٤م ،سم٤مإلظمالص
(1)

. 

 يٚمكتٛمس اهمكز رضمكؾ اهلل، رؾمكقل يك٤م: وم٘مك٤مل ط اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء :وم٣مل  أَم٣مَم٥م أيب ٔمـهم

 ًمف ي٘مقل ،ُمرات صمالصم٦م وم٠مقم٤مده٤م .شيمف رء ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمف؟ ُم٤م واًمذيمر إضمر

شوصمٜمف زمف زمتٕملاو ٣مطم٣ميمًِم  ىم٣من َم٣م إٓ يٗمٌؾ ٓ اهلل إن»: لىم٤م صمؿ ،شيمف رء ٓ»: ط اهلل رؾمقل
(2)

. 

مم إاهلل وهمكػمهؿ ُمكـ اعمًكٚمٛملم سمح٤مضمك٦م  إمموأن اًمكدقم٤مة  ،وهذا يدل قمغم أمهٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٞم٦م

صٚمح٧م أقمٓمل اًمٕمٌد إضمر اًمٙمٌػم واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ وم٢مذا ،إصالح اًمٜمٞم٦م
(3)

. 

إقمامل وهلذا يم٤من ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م قمٜمكد  عمجٞموٓ حمؾ هل٤م ذم اًمٚم٤ًمن ذم  ،اًم٘مٚم٥م حمٚمٝم٤م شاًمٜمٞم٦م»و

 ذم ديكـ ٤م ىم٤مئاًل قمً همػم ذًمؽ ُمـ إقمامل يم٤من ُمٌتد أوإرادة اًمّمالة أو اًمّمقم أو احل٩م أو اًمقوقء 

ومل يٙمكـ يٜمٓمكؼ  ،يم٤من يتقو٠م ويّمكم ويتّمدق ويّمكقم وحيك٩م طٕن اًمٜمٌل  .اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف

 اًمٜمٞم٦م حمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م ٕنوذًمؽ  ،سم٤مًمٜمٞم٦م
(4)

.  

ىئ ی ی ی ی ﴿ :يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء يمكام ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم وضمؾ قمز واهلل

  .[19آل فمٚمران:] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئجب

اهلل  وضمكف وأن ٓ يٜمكقي سمٕم٤ٌمدشمكف إٓ ،ذم مجٞمكع قم٤ٌمداشمكف هللقمغم اإلٟم٤ًمن أن خيٚمص اًمٜمٞمك٦م  وجي٥م 

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ :أُمكر اهلل سمكف ذم ىمقًمكف اًمكذيهكق  وهكذا، واًمدار أظمكرة

 .ٚمّملم ًمف اًمٕمٛمؾخم :أي; [5ايمٌٝمٛم٥م:]

 اًمقوقء وأٟمف شمقو٠م هلل وأٟمف شمقوك٠م ومٞمٜمقي ُمثاًل  ;مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات ذمويٜمٌٖمل أن يًتحي اًمٜمٞم٦م 

 ًٓ  صمالث أؿمٞم٤مء: :ومٝمذهُٕمر اهلل  اُمتث٤م

ًٓ  وٟمٞم٦م -3 .هلل شمٙمقن ٟمٞم٦م أن -1  .ٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة -2  .ُٕمر اهلل أٟمف ىم٤مم هب٤م اُمتث٤م

أن اًمٜمٞمك٦م  قمكغمشمكدل  وأيك٤مت .الة وذم يمؾ اًمٕم٤ٌمداتاًمّم ذمأيمٛمؾ رء ذم اًمٜمٞم٦م يمذًمؽ  هذا

قمٛمكؾ  أٟمكفئمٝمكر أُمك٤مم اًمٜمك٤مس قمٛماًل  رسمام يٕمٛمؾ. ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف قم٤ممل سمٜمٞم٦م اًمٕمٌدوأ ،اًم٘مٚم٥م٤م حمٚمٝم

 .ٕن اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م اًمٜمٞم٦مأومًدشمف  وم٤مؾمد ص٤مًمص وهق قمٛمؾ
                                                                          

 (. ط: ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمٜمّمقرة.44اعمحٗمزات إمم قمٛمؾ اخلػمات ًمٚمِمٞم: / حمٛمد اعمٜمجد. ص:  ( 2)

ـ اًمٜم٤ًمئل ، ورواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ضمًـ:( 1)  (.63(، واًمّمحٞمح٦م  4251صححف إًم٤ٌم) ذم ؾمٜم

 (.24 : ظمالص صٟمقر اإل( 3)

 (. ط: دار اًمٕم٘مٞمدة.21،  : : .صذح ري٤مض اًمّم٤محللم( 1)
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ڃ ڃ چ  ڄ ڃ ڃڄ ڄ ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٚمٌف ذم ُم٤م قمغمإٓ وُم٤م جي٤مزى اإلٟم٤ًمن يقم اًم٘مٞمٛم٦م 

-اًمٌككككقاـمـ-يككككقم اتككككؼم اًمنككككائر  :أي ;[20-8 :ايمْملللل٣مر  ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ

 .[20، 9ايمٔم٣مدي٣مت: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿:يم٘مقًمف

 سمكام فمٝمكر ومك٤مًمٕمؼمةأُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م  ،أظمرة يٙمقن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وآقمت٤ٌمر سمام ذم اًم٘مٚم٥م لومٗم

واوم٘م٧م ُم٤م ذم اًمٌقاـمـ صٚمص فمك٤مهره  إن اًمٔمقاهروًمٙمـ هذه  !!سمٔمقاهر أطمقاهلؿومٞمٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس 

٤م قمكغم ٟمٞمك٦م وم٤مؾمكدة ومكام أقمٔمكؿ ن ظم٤مًمٗم٧م وصك٤مر اًم٘مٚمك٥م ُمٜمٓمقًيكإو .وقمالٟمٞمتفوسم٤مـمٜمف وهيرشمف 

إن » :طوٓ طمظ ًمف ذم اًمٕمٛمؾ يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمص قمـ اًمٜمٌل  ويتٕم٥ميٕمٛمؾ  .ظم٤ًمرشمف

شىمتف وذىمفسمر نمغميأٞم٣م أنمٛمك ايمممىم٣مء فمـ ايمممك َمـ أذك همٝمف َمٔمل  :اهلل وم٣مل
 (1)

. 

إن اهلل ٓ يٛمٓملر إلم »: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ومل٣مل دم ايمِملحٝمح فملـ أيب هريلرة  صمل٣مء ىمامو

شويم٘مـ يٛمٓمر إلم ومٙمقزم٘مؿ ،صقرىمؿ إلموٓ  ،أصم٣ًمَم٘مؿ
 (2)

. 

إن اهلل ىمتل٤م » :شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل ،قمـ رسمف يرويومٞمام  ،طقمـ رؾمقل اهلل  ،قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وقمـ

وسمٔمل٣ملم فمٛملده ضمًلٛم٥م  سمٌل٣مرك همٚمـ هؿ زمحًٛم٥م همٙمؿ ئمٚمٙمٜمل٣م ىمتٌٜمل٣م اهلل :ذيمؽشمؿ زمكم  ،وايمًٝمئ٣متاحلًٛم٣مت 

ن هؿ زمًلٝمئ٥م إو ،ىمتٌٜم٣م اهلل فممم ضمًٛم٣مت إلم ؽمٌٔمام ٥م ؤمػ إلم أؤم٣مف ىمثغمة همٔمٚمٙمٜم٣من هؿ هب٣م إو ،ىم٣مَمٙم٥م

ش٣م همٔمٚمٙمٜم٣م ىمتٌٜم٣م اهلل ؽمٝمئ٥م واضمدةن هؿ هبإو ،ىمتٌٜم٣م اهلل فمٛمده ضمًٛم٥م ىم٣مَمٙم٥م ئمٚمٙمٜم٣مهمٙمؿ 
(3)

. 

فمالَم٣مت اإلطمالص»
(4)

: 

أن يٙمقن قمٛمؾ اًمن أيمؼم ُمـ قمٛمؾ اًمٕمالٟمٞم٦م. -1  احلامس ًمٚمٕمٛمؾ ًمٚمديـ. -2

اًمّمؼم واًمتحٛمؾ وقمدم اًمتِمٙمل. -1 اعم٤ٌمدرة ًمٚمٕمٛمؾ واطمت٤ًمب إضمر. -3

إشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ ذم اًمن. -6  احلرص قمغم إظمٗم٤مء اًمٕمٛمؾ. -5

   .شاإليمث٤مر ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم اًمن -7

 :شمٚمرات اإلطمالص وهمقا ده

 :همقا د صمٙمٝمٙم٥م فمٓمٝمٚم٥م َمٛمٜم٣م َم٣م يقمٝمدة واإلطمالص يمف شمٚمرات مح

 أظمرة ُمـ ومْم٤مئؾ اإلظمالص وصمٛمراشمف.ظمػم اًمدٟمٞم٤م و -2

                                                                          

 ( يمت٤مب اًمزهد سم٤مب ُمـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل. ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.3:96رواه ُمًٚمؿ   صحٝمح:( 2)

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.3675رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 .( يمت٤مب اإليامن242وُمًٚمؿ  ، ( يمت٤مب اًمرىم٤مق75:2  اًمٌخ٤مري رواه( 3)

 (.23اعمٜمجد. ص: ًمٚمِمٞم: / حمٛمد –ؾمٚمًٚم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب ( 1)

saber
مستطيل
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.طاإلظمالص هق اًم٥ًٌم إقمٔمؿ ذم ىمٌقل إقمامل ُمع ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل  -1

إرض. ذم وووع اًم٘مٌقل ،صمؿ حم٦ٌم اعمالئٙم٦م ،اإلظمالص يثٛمر حم٦ٌم اهلل ًمٚمٕمٌد -3

 وروطمف. ،اإلظمالص أؾم٤مس اًمٕمٛمؾ -1

ٞمؾ.واًمدقم٤مء اًم٘مٚم ،ر إضمر اًمٙمٌػم واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٞمًػميثٛم -5

 .٤مي٘مّمد سمف وضمف اهلل وًمق يم٤من ُم٤ٌمطًم يٙمت٥م ًمّم٤مطمٌف اإلظمالص يمؾ قمٛمؾ  -6

ص ُم٤م ٟمقى ُمـ اًمٕمٛمؾ وًمق مل يٕمٛمٚمف.يٙمت٥م ًمّم٤مطم٥م اإلظمال -7

 ز يمت٥م ًمف قمٛمٚمف اًمذي يم٤من يٕمٛمٚمف.إذا ٟم٤مم أو ٟم -8

.ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ صحٞمح٤م ُم٘مٞماًم  ظمالصفُمرض اًمٕمٌد أو ؾم٤مومر يمت٥م ًمف سم٢مإذا  -9

يٜمٍم اهلل إُم٦م سم٤مإلظمالص. -20

ظمالص يثٛمر اًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب أظمرة.اإل -22

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُمـ صمٛمرات اإلظمالص.شمٗمري٩م يمروب  -21

اإلٟم٘م٤مذ ُمـ اًمْمالل. -21 ذم أظمرة حيّمؾ سم٤مإلظمالص. ٦ماعمٜمزًمرومع  -23

   اإلظمالص ؾم٥ٌم ًمزي٤مدة اهلدى. -25

 اًمٓمٞم٥م قمٜمد اًمٜم٤مس ُمـ صمامر اإلظمالص.اًمّمٞم٧م  -26

يامن ذم اًمٜمٗمس.شمزيلم اإل -28  اًم٘مٚم٥م واًمِمٕمقر سم٤مًمًٕم٤مدة. ٦مـمٛم٠مٟمٞمٜم -27

طمًـ اخل٤ممت٦م. -10  اًمتقومٞمؼ عمقاوم٘م٦م أهؾ اإلظمالص. -29

ًمٜمٕمٞمؿ ذم اًم٘مؼم واًمتٌِمػم سم٤مًمنور.ا -11   اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء. -12

 شدظمقل اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر -13
(1)

.

حت خت مت ىتيت جث مث ﴿: شمٕمك٤ممم ىمقًمكف ذم واًمرؾمك٤مًم٦م اًمٜمٌكقة قمغم ُم٘مدم صاإلظمال -11

 قمكغم وضمكقده وشم٘مكدم وومْمكٚمف، اإلظمكالص ًمنمف وذًمؽ ،[52]َمريؿ: ﴾ىث يث حج مج جح

.واًمٜمٌقة اًمرؾم٤مًم٦م عمٜمّم٥م اًمؽمؿمٞمص ذم ٤مؾمًٌٌ  ويمقٟمف وضمقدمه٤م،

 .وهذه اًمثٛمرات واًمٗمقائد أدًمتٝم٤م يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

* * * 

                                                                          

  (.32-:2ٟمقر اإلظمالص. ص:   اٟمٔمر( 2)
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(2) 
 أبٛاب ايعكٝد٠
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 ضالّاإل فطٌ -1
 وَمٔمٛمك اإلؽمالم هق:

آٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م واخلٚمقص ُمـ اًمنمك سم٤مًمتقطمٞمد و هلل آؾمتًالم
(1)

. 

   ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿سمٔم٣ملم: وم٣مل

 .[83آل فمٚمران: ]

 .[12ايمُمقرى:] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﴿ :سمٔم٣ملم ووم٣مل

 .[215ايمٛم٣ًمء:]﴾ک ک گ گ گ گ ڳ﴿ :سمٔم٣ملم ووم٣مل

 .[31احل٨م:] ﴾ک کک گ گ گ ڑ ڑ ک﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل

 .اعمتقاوٕملم هلل شمٕم٤ممم أي :اظمخٌتكم

 .[11يمٗمامن:] ﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل

وأقمٚمٜمكقا  ،ل اًمذي أُمكر اهلل سمكف مجٞمكع اًمٜمك٤مس وآُمكـ سمكف رؾمكؾ اهلل٤معماًمديـ اًمٕم هق وم٤مإلؾمالم

شمٕم٤ممم:  وم٘م٤مل; ؾمقاهديٜم٤م  وأٟمف ٓ ي٘مٌؾ ُمـ أطمد ،سم٠مٟمف اًمديـ احلؼ -شمٕم٤ممم-هلل وأقمٚمـ اهلل  إؾمالُمٝمؿ

 .[29آل فمٚمران:] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿

   ﴾ َڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ اهلل سمٔم٣ملم: ووم٣مل

  .[85آل فمٚمران:]

وذم أي٦م إظمرى أظمؼم  ،أن اًمديـ ًمديف اإلؾمالم وم٘مط شمٕم٤ممم خيؼم اهلل اإلمج٣مرم يمميتكم: واظمٔمٛمك

 .همػم اإلؾمالم ٤مديٜمً أٟمف ًمـ ي٘مٌؾ ُمـ أطمد 

وأن اًمذيـ يٛمقشمقن قمغم همػم اإلؾمالم ظم٤مهون . وم٘مطاء سمٕمد اعمقت هؿ اعمًٚمٛمقن اًمًٕمد وأنّ 

 .ار أظمرة ويٕمذسمقن ذم اًمٜم٤مرذم اًمد

ُمكـ اًمٞمٝمكقد  ومٛمـ أراد ،يًٚمؿوأقمٚمٜمقا سمراءهتؿ ممـ ٓ  ،إؾمالُمٝمؿ هلل مجٞمع إٟمٌٞم٤مءأقمٚمـ  وهلذا

ا قمٚمٞمف اًمّمالة ٛمدً حم-اإلؾمالم  رؾمقلوًمٞمتٌع  ،واًمٜمّم٤مرى اًمٜمج٤مة واًمًٕم٤مدة ومٚمٞمدظمؾ ذم اإلؾمالم

 ادً ٕن ُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛما  ،قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،٤م عمقؾمك وقمٞمًك٤م طم٘م  يٙمقن شم٤مسمٕمً  طمتك .-واًمًالم

يّمكص  وٓ ،ٕٟمف ديـ اهلل اًمكذي سمٕمكثٝمؿ سمكف ،٤م إمم اإلؾمالمدقمقا مجٞمٕمً  ،رؾمؾ اهلل ُمًٚمٛمقن ومجٞمع

ٓ  ،٤ميك٦م اًمكدٟمٞم٤مإمم هن –قمٚمٞمف اًمّمكالة واًمًكالم– حمٛمد ٕطمد ممـ وضمد سمٕمد سمٕمث٦م ظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم
                                                                          

 (.33أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة ٓقمت٘م٤مد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٜمّمقرة ًمٚمِمٞم: / طم٤مومظ طمٙمٛمل ص:   اٟمٔمر( 2)
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إذا آُمـ سمٛمحٛمد رؾمقل ُمـ إٓ وٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف هذا آدقم٤مء  ،هلل ُمًٚماًم يّمص ًمف أن يًٛمك ٟمٗمًف 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ :سمك٤مًم٘مرآن اًمكذي أٟمزًمكف اهلل قمٚمٞمكف ىمك٤مل شمٕمك٤ممم وقمٛمؾقمٜمد اهلل واشمٌٕمف 

 .[32آل فمٚمران:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ

إن يمٜمتؿ حتٌكقن اهلل  :ا أن ي٘مقل عمـ يدقمل حم٦ٌم اهللدً اهلل رؾمقًمف حمٛم ي٠مُمر :يممي٥م اإلمج٣مرم واظمٔمٛمك

إذا آُمٜمتؿ سمرؾمقًمف حمٛمكد  إٓ ،اهلل ٓ حيٌٙمؿ وٓ يٖمٗمر ًمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ وم٢من ،حيٌٌٙمؿ اهلل وم٤مشمٌٕمق) ٤مطم٘مً 

 اإلؾمكالمإمم مجٞمكع اًمٜمك٤مس هكق  طوهذا اإلؾمالم اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف حمٛمكد  .واشمٌٕمتٛمقه

قمكـ أيب  ،ًمٕم٤ٌمده ديٜم٤م ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ديٜمك٤م همكػمه وروٞمف اًمذي يمٛمٚمف اهلل ،اًمٙم٤مُمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمًٛمص

ي٣م رب أٞم٣م  :يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همتجلء ايمِمالة همتٗمقل إفماملجتلء » :طرؾمقل اهلل  ىم٤ملىم٤مل:  هريرة 

شمؿ جيلء إفمامل فمعم ذيملؽ  ،ٞمؽ فمعم طمغمإ :ايمِمٝم٣مم همٝمٗمقل جيلءشمؿ  ،ٞمؽ فمعم طمغمإ :ايمِمالة همٝمٗمقل

ٞمؽ فمعم إ :اإلؽمالم همٝمٗمقل ٣مٞمؽ ايمًالم وأٞمإي٣م رب  :الم همٝمٗمقلاإلؽم جيلءشمؿ  ،ٞمؽ فمعم طمغمإ :همٝمٗمقل

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ ىمك٤مل شمٕمك٤ممم: شوزملؽ أفمْملك طملذآزمؽ ايمٝملقم  ،طمغم

[85آل فمٚمران:] ﴾ڃ چ چ چ
 (1)

ىمك٤مل اهلل  سمكفاًمذي سمنم سمف إٟمٌٞمك٤مء وآُمٜمكقا  وهق. 

 .[3اظم٣م دة:] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿ شمٕم٤ممم:

وهكق  ط حمٛمكد ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل أٟمزهل٤م قمغم ظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم اهلل شمٕم٤ممم خيؼم :واظمٔمٛمك

ويمك٤من ذًمكؽ ذم آظمكر  ،ويدقمقٟمفواىمػ ُمع اعمًٚمٛملم سمٕمروم٤مت سمٛمٙم٦م ذم طمج٦م اًمقداع يٜم٤مضمقن اهلل 

 .وشمٙم٤مُمؾ ٟمزول اًم٘مرآن واٟمتنم اإلؾمالم ،، سمٕمدُم٤م ٟمٍمه اهللططمٞم٤مة اًمرؾمقل حمٛمد 

حمٛمكد  اًمرؾمكقلوأشمؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمتف سمٌٕمثك٦م  ،يٜمٝمؿأٟمف أيمٛمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم د – ؾمٌح٤مٟمف –اهلل  خيؼم

ا وٓ ي٘مٌكؾ ٓ يًخٓمف أسمكدً  ،ديٜم٤م اإلؾمالمهلؿ  ريضوخيؼم أٟمف  ،وإٟمزال اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمف ،ط

 .ا٤م ؾمقاه أسمدً ُمـ أطمد ديٜمً 

اًمديـ اًمٙم٤مُمكؾ  هق ،٤ما إمم اًمٜم٤مس مجٞمٕمً أن اإلؾمالم اًمذي سمٕم٨م سمف رؾمقًمف حمٛمدً  -شمٕم٤ممم– وخيؼم

وهق اعمٜمٝم٤مج  ،واخلػمومٝمق ديـ اًمٕمٚمؿ واًمٞمن واًمٕمداًم٦م  ،٤من وُمٙم٤من وأُم٦ماًمِم٤مُمؾ اًمّم٤مًمص ًمٙمؾ زُم

اعمٜمٝمك٤مج احلكؼ ًمٚمحٙمكؿ  ومٞمكف ،ومٝمكق ديكـ ودوًمك٦م ،اًمقاوص اًمٙم٤مُمؾ اًم٘مقيؿ ًمِمتك جم٤مٓت احلٞم٤مة

وهق اًمذي  ،ذم طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م اًمٌنموًمٙمؾ ُم٤م حيت٤مضمف  ،واًم٘مْم٤مء واًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع وآىمتّم٤مد
                                                                          

. شمٗمرد سمكف أمحكد :(815/ 2ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم اًمتٗمًػم   (374/ 3ذم اعمًٜمد   أمحد أظمرضمف ولٔمٝمػ:( 2)

وًمٙمكـ احلًكـ مل يًكٛمع ُمكـ  صم٘مك٦م (اًمكراوي قمكـ احلًكـ  راؿمكدُم٤مم أمحد: قم٤ٌمد سمكـ سمـ اإلاقمٌد اهلل  ىم٤مل

  (.6335ووٕمٗمف إًم٤ٌم) ذم اعمِمٙم٤مة   هريرة أسمك
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رة سمٕمد اعمقتومٞمف ؾمٕم٤مدهتؿ ذم احلٞم٤مة أظم
 (1)

. 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴿ ل سمٔمللل٣ملم:٣موملللو

 .[18احلديد:] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

همٗم٣مل:  اَمثٙم٘مؿ وَمثؾ أهؾ ايم٘مت٣مزمكم ىمٚمثؾ رصمؾ اؽمتٟمصمر أصمغمً » وم٣مل: طوفمـ ازمـ فمٚمر أن رؽمقل اهلل 

ػ ٞمِمػ ايمٛمٜم٣مر فمعم ومغماط؟ همٔمٚمٙم٦م ايمٝمٜمقد، شمؿ وم٣مل: َملـ ئمٚملؾ َملـ ٞمِمل َمـ ئمٚمؾ رم َمـ نمدوة إلم

ايمٔمٌمل إلم أن  ايمٛمٜم٣مر إلم صالة ايمٔمٌم فمعم ومغماط؟ همٔمٚمٙم٦م ايمٛمِم٣مرى، شمؿ وم٣مل: َمـ ئمٚملؾ َملـ صلالة

وأوملؾ فمٚملاًل  يمٛم٣م أىمثر سمٕمٝم٤م ايمُمٚمس فمعم ومغماؿمكم؟ همٟمٞمتؿ هؿ، همٕمّم٦ٌم ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى، ووم٣ميمقا: َم٣م

شأؾم٣مء وم٣مل: ذيمؽ همّمقم أوسمٝمف َمـ .يمقا: ٣ٓم؟ وم٣ما؟ وم٣مل: هؾ ٞمٗمِمت٘مؿ َمـ ضمٗم٘مؿ ؾمٝمئً أصمرً 
(2)

. 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ وومقيمف سمٔم٣ملم:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ﴿وىمقًمف: ، [231ايمٌٗمرة:] ﴾﮵ ﮶

.[213ايمٛمحؾ:] ﴾ک گ

هيقد شمٕمجٌٜمك٤م أومكؽمى أن إٟم٤م ٟمًٛمع أطم٤مدي٨م ُمـ  :ضمكم أسم٣مه فمٚمر همٗم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  فمـ صم٣مزمرو

ئت٘مؿ هب٣م زمٝمّم٣مء ٞمٗمٝم٥م أَمتٜمقىمقن أٞمتؿ ىمام هتقىم٦م ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى؟ يمٗمد صم» :؟ وم٘م٤ملٟمٙمت٥م سمٕمْمٝم٤م

ش٣م َم٣م وؽمٔمف إٓ اسم٣ٌمفملويمق ىم٣من َمقؽمك ضمٝم  
(3)

. 

هل أقمٔمؿ ُمٙم٤مٟم٦م سملم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ورؾمك٤مًمتف أذف وأيمٛمكؾ رؾمك٤مًم٦م، ومٚمكق  طومٛمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل 

واًمكدقمقة إمم  ط٤م ُمت٤مسمٕمك٦م اًمٜمٌكل وم٤مًمقاضم٥م ذم طم٘مٝمكؿ مجٞمًٕمك ،قم٤مد مجٞمع إٟمٌٞم٤مء إمم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم 
(4)

. 

إن يم٘مؾ ٞمٌل وٓة َمـ ايمٛمٌٝمكم وأٞم٣م ويمٝمل َملٛمٜمؿ أيب » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  ٔمقد وفمـ ازمـ َمً

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ ﴿ صمككؿ ىمككرأ: شإزمللراهٝمؿ وطمٙمٝمللؾ ريب

[68آل فمٚمران:] ﴾وئ وئ
 (5)

. 

شمٕمٚمٛمقا اإلؾمالم وم٢مذا شمٕمٚمٛمتٛمقه ومال شمرهمٌقا قمٜمف، وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٍماط اعمًكت٘مٞمؿ  وم٣مل أزمق ايمٔم٣ميمٝم٥م:
                                                                          

 (.28-26. ص:  قمٌد اًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر/ ديـ احلؼ  اٟمٔمر( 2)

 (.3426  صحٞمص اجل٤مُمع صحٝمح:( 1)

 (.٤288م) ذم اعمِمٙم٤مة  أمحد واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن. وطمًٜمف إًمٌ اهرو ضمًـ:( 3)

( 31جمٚمك٦م اًمتقطمٞمكد  ص: -ًمٚمِمكٞم: / ُمٕم٤مويك٦م حمٛمكد هٞمٙمكؾ –إصالح اًمٕم٘مٞمدة أؾم٤مس يمؾ إصالح  اٟمٔمر( 1)

 اًمٕمدد اًمت٤مؾمع اًمًٜم٦م اًمثالصمقن.

 (.:687(، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  3269(، صحٞمص اجل٤مُمع:  6::3  اًمؽمُمذيصحٞمص  صحٝمح:( 5)
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ًٓ حريمقا قمـ اًمٍماط يٛمٞمٜمً وم٢مٟمف اإلؾمالم، وٓ شمت ، وقمٚمٞمٙمؿ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ وإيك٤ميمؿ وهكذه ٤م وٓ ؿمام

 .إهقاء. اٟمتٝمك

قمرف زُم٤مٟمف اًمذي حيكذر ومٞمكف ُمكـ إهكقاء اًمتكل ُمكـ أشم٠مُمؾ يمالم أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م هذا ُم٤م أضمٚمف، و

اشمٌٕمٝم٤م وم٘مد رهم٥م قمـ اإلؾمالم، وشمٗمًػم اإلؾمالم سم٤مًمًٜم٦م، وظمقومف قمغم أقمالم اًمت٤مسمٕملم وقمٚمامئٝمكؿ 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿ ـ اًمًككٜم٦م واًمٙمتكك٤مب، يتٌككلم ًمككؽ ُمٕمٜمككك ىمقًمككف شمٕمكك٤ممم:ُمككـ اخلككروج قمكك

وأؿمك٤ٌمه ، [230ايمٌٗملرة:] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم:، [232ايمٌٗمرة:]

هذه إصقل اًمٙم٤ٌمر اًمتل هل أصؾ إصقل واًمٜم٤مس قمٜمٝمك٤م ذم همٗمٚمك٦م، وسمٛمٕمرومتكف شمٌكلم ُمٕمٜمكك 

ه٤م وأؿم٤ٌمهٝم٤م وهكق ُمٓمٛمكئـ أهنك٤م ٓ ؤإطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب وأُمث٤مهل٤م، وأُم٤م اإلٟم٤ًمن اًمذي ي٘مر

 شمٜم٤مًمف وئمٜمٝم٤م ذم ىمقم يم٤مٟمقا وم٠مُمٜمقا ُمٙمر اهلل ومال ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل إٓ اًم٘مقم اخل٤مهون.

صمكؿ ظمكط  هلذا ؽملٌٝمؾ اهلل» ٤م صمكؿ ىمك٤مل:ظمٓما  طًمٜم٤م رؾمقل اهلل  ظمطا  وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

وىمكرأ:  إيمٝملف ٣م ؾملٝمْم٣من يلدفمقٜمهذه ؽمٌؾ فمعم ىمؾ ؽمٌٝمؾ َمٛم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف صمؿ ىم٤مل: ظمٓمقـمً 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

[253إٞمٔم٣مم:] ش﴾ڑ ڑ
 (1)

. 

وهذا ٕن اًمٓمريؼ اعمقصؾ إمم اهلل واطمد، وهق ُم٤م سمٕمك٨م سمكف  :-رمحف اهلل- وم٣مل اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ

واؾمتٗمتحقا  ،وأٟمزل يمتٌف، وٓ ي٘مٌؾ إًمٞمف أطمد إٓ ُمـ هذا اًمٓمريؼ، وًمق أشمك ُمـ يمؾ ـمريؼ ،رؾمٚمف

 ،وإسمقاب قمٚمٞمٝمؿ ُمٖمٚم٘م٦م إٓ ُمـ هكذا اًمٓمريكؼ اًمقاطمكد ،ًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمًدودوم٤م ،ُمـ يمؾ سم٤مب

اهلل ُمقصؾ إمم ،وم٢مٟمف ُمتّمؾ سم٤مهلل
(2)

. 

 هيدم َم٣م ومٌٙمف: واإلؽمالم

 طصمؿ أشمقا حمٛمد  ،وزٟمقا وم٠ميمثروا ،وم٠ميمثروا٤م ُمـ أهؾ اًمنمك ىمتٚمقا أن ٟم٤مؾًم  ،اسمـ قم٤ٌمس قمـ

 :ٛمٚمٜم٤م يمّٗم٤مرة ومٜمزل ىمقل اهلل شمٕم٤ممموًمق اؼمٟم٤م أن عم٤م قم ،حلًـ وشمدقمقوم٘م٤مًمقا: إن اًمذي شم٘مقل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿ :وٟمزل .[68ايمٖمروم٣من:] ﴾ٹ ٹ

[53ايمزَمر:] ﴾﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
 (3)

. 
                                                                          

   .ومْمؾ اإلؾمالم / حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اٟمٔمر( و277ذم اعمِمٙم٤مة  وطمًٜمف إًم٤ٌم)  رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل. ضمًـ:( 2)

 (.26 ،25ص:  اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ /ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:( 1)

 .( سم٤مب يمقن اإلؾمالم هيدم ُم٤م ىمٌٚمف233ُمًٚمؿ   واهر( 3)
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ومٌٙمكك  - ىم٦م اعمكقت٤موهكق ذم ؾمكٞم-طميٟم٤م قمٛمرو سمكـ اًمٕمك٤مص  :ازمـ ؾمامؽم٥م اظمٜمرّى وم٣مل وفمـ

 أُم٤م ؟سمٙمذا ط اهلل ! أُم٤م سمنمك رؾمقلي٤م أسمت٤مه :ومجٕمؾ اسمٜمف ي٘مقل، إمم اجلدار وطمقل وضمٝمف ـمقياًل 

 ؟سمٙمذا طسمنمك رؾمقل اهلل 

 ىمد إ); رؾمقل اهلل احمٛمدً ًمف اهلل وأن إٓ  أن ُم٤م ٟمٕمده ؿمٝم٤مدة أومْمؾإن » :وم٠مىمٌؾ سمقضمٝمف وم٘م٤مل :وم٣مل

أن  إزم وٓ أطمك٥ّم ، ُمٜمكل ط٤م ًمرؾمقل اهلل ًم٘مد رأيتٜمل وُم٤م أطمد أؿمد سمٖمًْم  .صمالثيمٜم٧م قمغم أـم٤ٌمق 

ضمٕمكؾ اهلل  ومٚمكام .ومٚمق ُم٧م قمغم شمٚمؽ احل٤مل ًمٙمٜم٧م ُمكـ أهكؾ اًمٜمك٤مر .ُمٜمف وم٘متٚمتف أيمقن ىمد اؾمتٛمٙمٜم٧م

وم٘مٌْمك٧م  :ىمك٤مل .ومًٌط يٛمٞمٜمكف، يٛمٞمٜمؽ ومألسم٤ميٕمؽ اسمًطوم٘مٚم٧م:  طاإلؾمالم ذم ىمٚمٌل أشمٞم٧م اًمٜمٌل 

أن  :ىمٚمك٧م ش؟سمكامذا شمِمكؽمط» :ىمك٤مل .أردت أن أؿمؽمط :ىمٚم٧م :ىم٤مل ش؟ي٣م فمٚمرو يمؽ َم٣م» :ىم٤مل .يدي

؟ وأن احلل٨م هيدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمف؟ وأن اهلجرة هتدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمٜمل٣م اإلؽمالمفمٙمٚم٦م أن  أَم٣م» :ىم٤مل. يٖمٗمر زم

قمٞمٜمكل ُمٜمكف وُمك٤م يمٜمك٧م  ذم وٓ أضمّؾ  طإزم ُمـ رؾمقل اهلل  أطم٥م يم٤من أطمد وُم٤م .شومٌٙمفهيدم َم٣م ىم٣من 

شأن أيمقن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ًمرضمقتأـمٞمؼ أن أُمأل قمٞمٜمل ُمٜمف وًمق ُم٧م قمغم شمٚمؽ احل٤مل 
 (1)

. 

ي٘مٖملر  ،أؽمٙمؿ ايمٔمٌد همحًـ إؽمالَمف إذا» :يٗمقل طد اخلدري أٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل أيب ؽمٔمٝم وفمـ

 ،ولٔمػزمٔمد ذيمؽ ايمٗمِم٣مص احلًٛم٥م زمٔمممل أَمث٣مهلل٣م إلم ؽملٌٔمام ٥م  وىم٣مناهلل فمٛمف ىمؾ ؽمٝمئ٥م ىم٣من زيمٖمٜم٣م 

شيتج٣موز اهلل فمٛمٜم٣م أنإٓ  ،وايمًٝمئ٥م زمٚمثٙمٜم٣م
 (2)

. 

 :َمـ َمزاي٣م ايمديـ اإلؽمالَمل

ٚم٥م ُم٤م ىم٤مًمكف يٙمت٥م سمامء ُمـ ذه٥م وذم ؾمقيداء اًم٘مل أن يٕمجٌٜم :وم٣مل أمحد زمـ ضمجر آل زمقؿم٣مَمل

 ُم٤م يكم: شاًمتٗمًػم اًمٕمٍمي اًم٘مديؿ» قمٌد اًمٗمت٤مح اإلُم٤مم ذم يمت٤مسمف

 ٓ يقضمد ديـ ُمـ إدي٤من ي١ماظمل اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ ذم يمؾ ُمٞمدان إٓ اإلؾمالم. -2

 وٓ يقضمد ديـ روطمل ُم٤مدي إٓ اإلؾمالم. -1

 إٓ اإلؾمالم. إمم احلْم٤مرة واًمٕمٛمران وٓ يقضمد ديـ يدقمق -3

 وٓ يقضمد ديـ ؿمٝمد ًمف ومالؾمٗم٦م اًمٕم٤ممل اعمتحي إٓ اإلؾمالم. -1

 وٓ يقضمد ديـ يًٝمؾ إصم٤ٌمشمف سم٤مًمتجرسم٦م إٓ اإلؾمالم. -5

 وٓ يقضمد ديـ ُمـ أصقًمف اإليامن سمجٛمٞمع اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء واًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م إٓ اإلؾمالم. -6

 الم.وٓ يقضمد ديـ ضم٤مُمع جلٛمٞمع ُم٤م حيت٤مضمف اًمٌنم إٓ اإلؾم -7
                                                                          

 .(232ُمًٚمؿ   واهر( 2)

 .(52اًمٌخ٤مري   رواه( 1)
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 ؾمالم.إلا وٓ يقضمد ديـ ومٞمف ُمـ اعمروٟم٦م واًمٞمن اًمٌمء اًمٙمثػم إٓ -8

 وٓ يقضمد ديـ شمِمٝمد ًمف آيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إٓ اإلؾمالم. -9

 وٓ يقضمد ديـ ص٤مًمص ًمٙمؾ إُمؿ وإزُم٤من إٓ اإلؾمالم. -20

 وٓ يقضمد ديـ يًٝمؾ اًمٕمٛمؾ سمف ذم يمؾ طم٤مل إٓ اإلؾمالم. -22

 اط ومٞمف وٓ شمٗمريط إٓ اإلؾمالم.وٓ يقضمد ديـ ٓ إومر -21

 وٓ يقضمد ديـ طمٗمظ يمت٤مسمف اعم٘مدس إٓ اإلؾمالم. -23

 وٓ يقضمد ديـ سح يمت٤مسمف اعمٜمزل سم٠مٟمف قم٤مم ًمٙمؾ اًمٜم٤مس إٓ اإلؾمالم. -21

 وٓ يقضمد ديـ ي٠مُمر سمجٛمٞمع اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م إٓ اإلؾمالم. -25

 احلْم٤مرة احل٤مضة ىمٌس ُمـ اإلؾمالم. -26

 وٓ قمالج هل٤م إٓ سم٤مإلؾمالم. هذه احلْم٤مرة ُمريْم٦م -27

 ُم٤م ؿمٝمد اًمت٤مري: طمْم٤مرة مجٕم٧م سملم اًمروح واعم٤مدة إٓ طمْم٤مرة اإلؾمالم. -28

 اًمًالم اًمٕم٤معمل ٓ يتؿ إٓ سم٤مإلؾمالم. -29

 ٓ يقضمد ديـ يًٝمؾ إصم٤ٌمشمف سم٤مًمتحٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل إٓ اإلؾمالم. -10

 د ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمالت سملم اًمٌنم إٓ اإلؾمالم.ٓ يقضمد ديـ وطما  -12

 ٓ يقضمد ديـ أزال اُمتٞم٤مز اًمٓمٌ٘م٤مت إٓ اإلؾمالم. -11

 ٓ يقضمد ديـ طم٘مؼ اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م إٓ اإلؾمالم. -13

 ٓ يقضمد ديـ ٓ يِمذ قمـ اًمٗمٓمرة ذم رء إٓ اإلؾمالم. -11

 ٓ يقضمد ديـ ُمٜمع اؾمتٌداد احلٙم٤مم وأُمر سم٤مًمِمقرى إٓ اإلؾمالم. -15

 اإلؾمالم.ٓ يقضمد ديـ أُمر سم٤مًمٕمداًم٦م ُمع إقمداء إٓ  -16

 ٓ يقضمد ديـ سمنمت سمف اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م إٓ اإلؾمالم. -17

 إٓ اإلؾمالم. ٤موزوضم٦م وسمٜمتً  ٤مأُم   :ٓ يقضمد ديـ أٟم٘مذ اعمرأة ذم أدواره٤م -18

 ٓ يقضمد ديـ ؾم٤موى سملم إسمٞمض وإؾمقد وإصٗمر وإمحر إٓ اإلؾمالم. -19

 ٓ اإلؾمالم.ٓ يقضمد ديـ أُمر سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ وطمرم يمتامن اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إ -30

 ٓ يقضمد ديـ ىمرر احل٘مقق اًمدوًمٞم٦م إٓ اإلؾمالم. -32

 ٓ يقضمد ديـ شمقاومؼ أواُمره ُم٤م ايمتِمٗمف اًمٓم٥م احلدي٨م إٓ اإلؾمالم. -31

ٓ يقضمد ديـ أٟم٘مذ اًمرىمٞمؼ ُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمقطمِمٞم٦م وأُمر سمٛم٤ًمواشمف ًم٤ًمدشمف وطمض قمكغم  -33
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 إقمت٤مىمف إٓ اإلؾمالم.

 خلْمقع حلٙمٛمف إٓ اإلؾمالم.ٓ يقضمد ديـ ىمرر ؾمٞم٤مدة اًمٕم٘مؾ وا -31

 ٓ يقضمد ديـ يٜم٘مذ اًمٗم٘مراء وإهمٜمٞم٤مء سمٗمرض ضمزء ُمـ ُم٤مل إهمٜمٞم٤مء إٓ اإلؾمالم. -35

ومٚمٚمِمكدة ُمقىمكػ  ،ٓ يقضمد ديـ ىمرر ُمـ إظمالق ُم٘مت٣مك اًمٗمٓمكرة واحلٙمٛمك٦م اإلهلٞمك٦م -36

 وًمٚمرمح٦م ُمقىمػ إٓ اإلؾمالم.

 ؾمالم.ٓ يقضمد ديـ أُمر سم٤مإلطم٤ًمن واًمرومؼ سمجٛمٞمع اخلٚمؼ إٓ اإل -37

 ٓ يقضمد ديـ ىمرر أصقل احل٘مقق اعمدٟمٞم٦م قمغم ىمقاقمد ومٓمري٦م إٓ اإلؾمالم. -38

 ٓ يقضمد ديـ اقمتٜمك سمّمح٦م اإلٟم٤ًمن وصمروشمف إٓ اإلؾمالم. -39

ٓ يقضمد ديـ أصمر ذم اًمٜمٗمقس وإظمالق واًمٕم٘مقل يم٤مإلؾمالم - 10
(1)

. 

 ايتٛسٝد فطٌ -2
 .اًمٙمت٥م فسم وٟمزًم٧م اًمتقطمٞمد هق إُمر إقمٔمؿ اًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ

 ازمـ سمٝمٚمٝم٥م: اإلؽمالمؾمٝمخ  ل٣موم

 ٓ إًمكف إٓ أنوطمده سم٠من يِمكٝمد  اإلهلٞم٦م هلل يتْمٛمـ إصم٤ٌمت إٟماماًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ  اًمتقطمٞمد

إٓ  يٕم٤مُمكؾ وٓ ،ومٞمكفإٓ  وٓ يٕم٤مدى ،ًمفإٓ  وٓ يقامم ،قمٚمٞمفإٓ  وٓ يتقيمؾ ، إي٤مهإٓ ٓ يٕمٌد :اهلل

 .ٕضمٚمف

 .واًمّمٗم٤مت إؾمامءُمـ ٤م ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف يتْمٛمـ إصم٤ٌمشمً  وذًمؽ

 .[263ايمٌٗمرة:] ﴾ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ :سمٔم٣ملم وم٣مل

 .[52ايمٛمحؾ:] ﴾ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ﴿ :سمٔم٣ملم ووم٣مل

 ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ :سمٔملللللل٣ملم ووملللللل٣مل

 .[227اظم٠مَمٛمقن:] ﴾ېئ ېئ 

  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿ :سمٔم٣ملم ووم٣مل

 . [15ايمزطمرف:]

 .اًمٜم٤مس إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف دقمقايمؾ ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء أهنؿ  قمـ وأظمؼم

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴     ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل
                                                                          

 .هلل سمـ ضم٤مر اهلل( قمٌد ا3:-98يمامل اًمديـ اإلؾمالُمل وطم٘مٞم٘متف وُمزاي٤مه ص:   اٟمٔمر( 2)
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 .[1اظمٚمتحٛم٥م:] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ فمللـ اظمممللىمكم: ووملل٣مل

 .[36، 35 ايمِم٣مهم٣مت:] ﴾ڻ ڻ ڻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڄ ڄ﴿ :سمٔم٣ملم وم٣ملو
(1)

﴾   

[36ايمٛمحؾ:]
(2)

. 

 .[56ري٣مت:اايمذ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 روك٤مه ُمكـ إىمكقالويحيٌكف اهلل  ُمك٤ماؾمؿ ضمك٤مُمع ًمٙمكؾ  :اًمٕم٤ٌمدة :٥مؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم وم٣مل

واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة إقماملو
(3)

. 

 .اًمرؾمؾ ٦مًٜمقمغم أًم سمف اهلل هل ـم٤مقم٦م اهلل سم٤مُمتث٤مل ُم٤م أُمر اًمٕم٤ٌمدة :٣مأيًّم  ووم٣مل

وؾمكٛمٞم٧م وفمك٤مئػ اًمنمكع قمكغم اعمٙمٚمٗمكلم ، اًمتذًمؾ واخلْمكقع اًمٕم٤ٌمدة أصؾ :ايمٗمرؿمٌل ووم٣مل

 .ظم٤موٕملم ُمتذًمٚملم هلل شمٕم٤ممم ويٗمٕمٚمقهن٤مٕهنؿ يٚمتزُمقهن٤م  ،قم٤ٌمدات

ومٝمكذا هكق احلٙمٛمك٦م ذم  .ًمٕم٤ٌمدشمفإٓ  أظمؼم أٟمف ُم٤م ظمٚمؼ اجلـ واإلٟمس شمٕم٤ممماهلل  أن :٥موَمٔمٛمك أي

 .ًمديٜمٞم٦ما اًمنمقمٞم٦مظمٚم٘مٝمؿ وهل احلٙمٛم٦م 

ديكـ  طم٘مٞم٘م٦مهل ـم٤مقمتف سمٗمٕمؾ اعم٠مُمقر وشمرك اعمحٔمقر وذًمؽ هق  وقم٤ٌمدشمف ىمثغم: زمـاايمٔمامد  وم٣مل

 .اإلؾمالم

 وىمك٤مل. واخلْمكقعواًمكذل  آٟم٘مٞمك٤مد ٦ماعمتْمٛمـ هم٤مي ،شمٕم٤ممم هلل آؾمتًالم َمٔمٛمك اإلؽمالم: ٕن

ومٛمكـ  .ؽ ًمكفأن اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٞمٕمٌدوه وطمده ٓ ذي :أي٦موُمٕمٜمك  :٤م ذم شمٗمًػم هذه أي٦مأيًْم 

سمكؾ هكؿ  .وأظمؼم أٟمف همػم حمت٤مج إًمكٞمٝمؿ .قمّم٤مه قمذسمف أؿمد اًمٕمذاب وُمـأـم٤مقمف ضم٤مزاه أشمؿ اجلزاء 

 ؿ.أطمقاهلؿ وهق ظم٤مًم٘مٝمؿ ورازىمٝم مجٞمعاًمٗم٘مراء إًمٞمف ذم 

 :ىمك٤مل .قمٌك٤مديوأدقمكقهؿ إمم  ،أن يٕمٌكدو) ُٔمكرهؿ دم أيل٥م: فمقم زمـ أزمك ؿم٣ميم٤م  ووم٣مل

 .ؾمالموؿمٞم: اإل اًمزضم٤مج اظمت٤مره شوأهن٤مهؿ ُٔمرهؿ»
                                                                          

 وىم٤مل ش: اًمِمٞمٓم٤مناًمٓم٤مهمقت» :احلد. ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  جم٤موزة: ُمِمتؼ ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من وهق اًمٓم٤مهمقت( 2)

 :سمككـ أيب طمكك٤مشمؿ وىمكك٤مل ُم٤مًمككؽ روامهكك٤م شاًمِمككٞم٤مـملم يمٝمكك٤من يم٤مٟمكك٧م شمٜمككزل قمٚمككٞمٝمؿ اًمٓمكك٤مهمقت» :ضمكك٤مسمر 

  يمؾ ُم٤م قمٌد ُمـ دون اهلل. :شاًمٓم٤مهمقت»

 (.23 ص:  .د ًمٚمِمٞم: / قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ أل ؿمٞم:اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞم ومتصاٟمٔمر ( 1)

 .اسمـ اعم٤ٌمرك ط: دار ( ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.2 (، واًمٕمٌقدي٦م ص:21/25اًمٗمت٤موي   جمٛمقع اٟمٔمر( 3)
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 ىمك٤مل، [36ايمٗمٝم٣مَمل٥م:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: شمٕمك٤ممم ىمقًمكف هكذاقمغم  ويدل :جم٣مهد ووم٣مل

 .شي٠مُمر وٓ يٜمٝمك ٓ»اًمِم٤مومٕمل: 

 .﴾ٻ ٻ﴿ ،﴾ں ں﴿ :دم ايمٗمرآن دم نمغم َمقوع ووم٣مل

 ،٤مىمٓمًٕمكوأرؾمؾ اًمرؾمؾ سمذًمؽ وهذا اعمٕمٜمك هق اًمكذي ىمّمكد سم٤مٔيك٦م  .سمام ظمٚم٘مقا ًمف أُمرهؿ وم٘مد

 .وحيتجقن سم٤مٔي٦م قمٚمٞمف وهق اًمذي يٗمٝمٛمف مج٤مهػم اعمًٚمٛملم

   ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ شمِمٌف ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي٦موهذه  :٣ملوم

 .[61ايمٛم٣ًمء:]

 وهكقن. يٕمٌكدو ٓ يٕمٌدون وىمكد صمؿ ىمد .ويمذًمؽ ُم٤م ظمٚم٘مٝمؿ ًمٕم٤ٌمدشمف. وىمد يٕمَم يٓم٤معىمد  صمؿ

قم٤ٌمدشمكف وًمٙمكـ  اًمث٤م): وهكق .ًمٞمٗمٕمؾ هبؿ يمٚمٝمؿ -ظمٚم٘مٝمؿ وهق- ٟمف ومٕمؾ إولإؾمٌح٤مٟمف مل ي٘مؾ: 

 ،ومٞمحّمؾ هلؿ سمٗمٕمٚمف ؾمكٕم٤مدهتؿ ،اًمٗم٤مقمٚملم ًمف هؿا ومٞمٙمقٟمق .إول ًمٞمٗمٕمٚمقا هؿ اًمث٤م) ذيمر أٟمف ومٕمؾ

 .اٟمتٝمك .وهلؿُمٜمف ويرو٤مه وحيّمؾ ُم٤م حيٌف 

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمكـ أٟمكس  ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م. شمقاشمرت سمف إطم٤مدي٨م ُم٤م هلذا اظمٔمٛمك: ويُمٜمد

٣م: يمق ىم٣مٞم٦م يملؽ ايملدٞمٝم٣م أهؾ ايمٛم٣مر فمذازمً  ٕهقنيٗمقل اهلل سمٔم٣ملم »: ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل   ُم٤مًمؽسمـ ا

همٝمٗمقل: ومد أردت َمٛمؽ أهقن َمـ ذيمؽ وأٞم٦م  .ٞمٔمؿ :همٝمٗمقل؟ ٣م هب٣مٔمٜم٣م أىمٛم٦م َمٖمتديً وَم٣م همٝمٜم٣م وَمثٙمٜم٣م َم

شايمممكإٓ همٟمزمٝم٦م  -وٓ أدطمٙمؽ ايمٛم٣مر: ىم٤ملأطمًٌف - أن ٓ سمممك .دم صٙم٤م آدم
 (1)

. 

ومخ٤مًمػ ُم٤م . ٤مؿمٞمئً ُمـ شمقطمٞمده وأن ٓ ينمك سمف  ،ىمد ظم٤مًمػ ُم٤م أراده اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف اعمنمك ومٝمذا

أراده اهلل ُمٜمف وم٠مذك سمف همػمه
(2)

. 

اهلل  سمٕمٌك٤مدة٤م وُمـ مل يتجرد ُمـ اًمنمكك مل يٙمكـ آشمًٞمك ،ُمـ اًمتجرد ُمـ اًمنمك ذم اًمٕم٤ٌمدة سمد ومال

 .ومام هق اًمنمك ؟. اسمؾ هق ُمنمك ىمد ضمٕمؾ هلل ٟمد   ،وطمده

 .هلٞمتفإوهق ضمٕمؾ ذيؽ هلل شمٕم٤ممم ذم رسمقسمٞمتف  اًمنمك سمٔمريٖمف: ايمممك

ُمكـ أٟمكقاع اًمٕمٌك٤مدة ؿمكٞمًئ٤م  سم٠من يدقمق ُمع اهلل همػمه أو يٍمف ًمكف ٞم٦ماإلهل ذم اكاإلذواًمٖم٤مًم٥م 

 .يم٤مًمذسمص واًمٜمذر واخلقف واًمرضم٤مء واعمح٦ٌم

 َٕمقر: وذيمؽوايمممك أفمٓمؿ ايمذٞمقب 

ؿمكٌٝمف  ا وم٘مكدومٛمـ أذك ُمع اهلل أطمدً : ٞم٦مٛمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ ذم ظمّم٤مئص اإلهلًمٚم شمِمٌٞمف ٕٟمف -2
                                                                          

 (.3916وُمًٚمؿ   ،(:729  (،4267  اًمٌخ٤مري رواه( 2)

  .ؿمٞم:ًمٚمِمٞم: / قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ آل  (26، 25  صذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد  اعمجٞمد ومتص( 1)
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 .[23يمٗمامن:] ﴾ڄ ڄ ڄڦ ڄ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًمٔمٚمؿ أقمٔمؿ هق و .سمف

ومٛمكـ قمٌكد همكػم اهلل وم٘مكد ووكع اًمٕمٌك٤مدة ذم همكػم ، هق ووع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف :وايمٓمٙمؿ

.وسومٝم٤م ًمٖمػم ُمًتح٘مٝم٤م وذًمؽ أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ ،ُمقوٕمٝم٤م

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ىمك٤مل شمٕمك٤ممم: : يٖمٗمر عمـ مل يت٥م ُمٜمف اهلل أظمؼم أٟمف ٓ أن -1

.[18 ايمٛم٣ًمء:] ﴾ھ ھ ےے

چ  ﴿ :ىمك٤مل شمٕمك٤ممم :ر ضمٝمٜمؿخمٚمد ذم ٟم٤م ظم٤مًمداعمنمك وأٟمف طمرم اجلٜم٦م قمغم  اهلل أظمؼم أٟمف نأ -3

 .[71اظم٣م دة:] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

  ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:: حيٌط مجٞمع إقمامل اًمنمكأن  -1

  .[88إٞمٔم٣مم:]

 ﮻     ﮺      ﮹       ﮸      ﮷       ﮶      ﮵      ﮴      ﮳      ﮲     ۓ        ۓ        ے﴿ :سمٔملللل٣ملم ووملللل٣مل

 .[65ايمزَمر:] ﴾﮼ ﮽

ھ ھ ے ے ۓ ﴿شمٕمكك٤ممم: ىمكك٤مل  :اعمنمككك طمككالل اًمككدم واعمكك٤مل أن -5

 .[5ايمتقزم٥م:] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶

اهلل همل١مذا وم٣ميمقهل٣م فمِملٚمقا َمٛملل  ٓ إيملف إٓيٗمقيمقا  ضمتك ايمٛم٣مس أَمرت أن أوم٣مسمؾ» :طايمٛمٌل  ووم٣مل

شزمحٗمٜم٣مإٓ  ،دَم٣مءهؿ وأَمقاهلؿ
 (1)

. 

سمكغم يك٤م  :ىمٚمٜمك٤م ش؟أٞمٌئ٘مؿ زملٟمىمػم ايم٘مٌل٣م رأٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  ;أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر كاًمنم أن -6

شايمقايمديـ وفمٗمق  زم٣مهلل كاإلذا» رؾمقل اهلل ىم٤مل:
 (2)

. 

ازمـ ايمٗمٝمؿ وم٣مل
(3)

سم٠مؾمكامئف وصكٗم٤مشمف ويٕمٌكد  يٕمكرفؾمٌح٤مٟمف أن اًم٘مّمد سم٤مخلٚمؼ وإُمر أن  أظمؼم :

سمف اًمًكاموات وإرض يمكام  ىم٤مُم٧ماًمذي ي٘مقم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط وهق اًمٕمدل  وأن. وطمده ٓ ينمك سمف

   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[15احلديد:]

وُمكـ أقمٔمكؿ  .اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًط وهق اًمٕمكدل ًمٞم٘مقمؾمٌح٤مٟمف أٟمف أرؾمؾ رؾمٚمف وأٟمزل يمتٌف  وم٠مظمؼم

 .اًم٘مًط اًمتقطمٞمد وهق رأس اًمٕمدل وىمقاُمف
                                                                          

 ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.32  وُمًٚمؿ ،(36  اًمٌخ٤مريرواه ( 2)

 (.98  وُمًٚمؿ ،(3622  اًمٌخ٤مريرواه ( 1)

 (.:21 ص ٓسمـ اًم٘مٞمؿ:  اًمٙم٤مذم اجلقاب( 3)
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  .[23يمٗمامن:] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ سمٔم٣ملم: وم٣مل ايمممك ـمٙمؿ ىمام وأن

هلكذا اعم٘مّمكقد ومٝمكق أيمكؼم  ٤موم٤مةومام يم٤من أؿمد ُمٜم .واًمتقطمٞمد أقمدل اًمٕمدل .أفمٚمؿ اًمٔمٚمؿ وم٤مًمنمك

 .اًمٙم٤ٌمئر

 اإلـمكالقاعم٘مّمقد يمك٤من أيمكؼم اًمٙمٌك٤مئر قمكغم  هلذا٤م سم٤مًمذات ومٚمام يم٤من اًمنمك ُمٜم٤مومٞم   :أن ىم٤مل إمم

هلؿ عمك٤م  اقمٌٞمدً وأن يتخذوهؿ  –اهلل اجلٜم٦م قمغم يمؾ ُمنمك وأسم٤مح دُمف وأهٚمف ٕهؾ اًمتقطمٞمد  وطمرم

أو  .ذم أظمرة دقمكقة يًتجٞم٥م أو .وأسمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ي٘مٌؾ ومٞمف ؿمٗم٤مقم٦م .يمقا اًم٘مٞم٤مم سمٕمٌقديتفشمر

 –ذًمؽ هم٤مي٦م اجلٝمؾ سمفو. اطمٞم٨م ضمٕمؾ ًمف ُمـ ظمٚم٘مف ٟمد   .ٟمف أضمٝمؾ اجل٤مهٚملم سم٤مهلل٢موم .رضم٤مءي٘مٌؾ ومٞمف 

 .اٟمتٝمك. ٟمٗمًف فمٚمؿ وإٟمامن يم٤من اعمنمك ذم اًمقاىمع مل ئمٚمؿ رسمف إو ،أٟمف هم٤مي٦م اًمٔمٚمؿ ُمٜمف يمام

أصمٌك٧م هلل  وم٘مدومٛمـ أذك سم٤مهلل  –أن اًمنمك شمٜم٘مص وقمٞم٥م ٟمزه اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ٟمٗمًف قمٜمٝمام  -7

 شمٕم٤ممم وهم٤مي٦م اعمٕم٤مٟمدة واعمِم٤مىم٦م هلل هلل ُم٤م ٟمزه ٟمٗمًف قمٜمف وهذا هم٤مي٦م اعمح٤مدة
(1)

. 

 دطمؾ اجلٛم٥م ايمتقضمٝمدضمٗمؼ  َمـ
(2)

: 

ٓ إيملف  فأٞملَمـ َم٣مت وهق ئمٙملؿ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  َمًٙمؿ دم صحٝمحف فمـ فمثامن وم٣مل: أطمرج

شاهلل دطمؾ اجلٛم٥م إٓ
 (3)

. 

ؾمل٣مك  نملغم ،ٓ يٙمٗمك اهلل هبام فمٌلد اهلل وأٞمك رؽمقل اهلل ٓ إيمف إٓأؾمٜمد أن » :طرؽمقل اهلل  ووم٣مل

شدطمؾ اجلٛم٥مإٓ  ،همٝمٜمام
 (4)

. 

 .اذه٤م زمٛمٔمقم ه٣مسمكم :ىم٤مل -وأقمٓم٤مه ٟمٕمٚمٞمف- هريرة ٣مي٣م أزم» :ٕزمك هريرة  طرؽمقل اهلل  ووم٣مل

شزم٣مجلٛم٥مهمٌممه  .٣م هب٣م ومٙمٌفَمًتٝمٗمٛمً  .اهلل ٓ إيمف إ٣ٓم ط يُمٜمد أن همٚمـ يمٗمٝم٦م َمـ وراء هذا احل
 (5)

. 

ًمٙمكقن ُمكـ ُمك٤مت  أي ،هذه إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م شمدل قمغم يمثرة صمقاب اًمتقطمٞمد قمٜمكد اهلل ويمؾ

 ر.دظمؾ اجلٜم٦م وطمرم قمغم اًمٜم٤م ،قمٚمٞمف

 وَملـ يمٗمٝملف ،دطمؾ اجلٛم٥مؾمٝمًئ٣م  زمف يممكيمٗمل اهلل ٓ  َمـ» ىم٤مل: ط اهللأن رؾمقل  :صم٣مزمر  وفمـ

شدطمؾ ايمٛم٣مرؾمٝمًئ٣م  يممك زمف
 (6)

. 
                                                                          

 (.22-:. ص:  اًمتقطمٞمد. د/ ص٤مًمص اًمٗمقزان يمت٤مب( 2)

 حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد: اٚمٞمّمف وشمّمٗمٞمتف ُمـ ؿمقائ٥م اًمنمك.( 1)

 ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م. ( سم٤مب ُمـ37رواه ُمًٚمؿ  ( 3)

 .(. ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 38رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 (.42رواه ُمًٚمؿ  ( 5)

 (.4:  ُمًٚمؿرواه ( 6)
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أي ًمٙمقٟمف ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد وأهؾ اًمتقطمٞمد  ،دظمؾ اجلٜم٦مؿمٞمًئ٤م  ينمك سمفٓ  ًم٘مٞمفأٟمف ُمـ  :وَمٔمٛم٣مه

دظمؾ اًمٜم٤مر وًمق يم٤من ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس أي ٕن ؿمٞمًئ٤م  اجلٜم٦م وُمـ ًم٘مٞمف ينمك سمف دظمقلٓ سمد هلؿ ُمـ 

 إقمامل ومال شمٜمٗمٕمف قم٤ٌمدشمف حيٌطاًمنمك 
(1)

. 

وهمقا ده شمٚمرات ايمتقضمٝمد
(2)

: 

 اًمتقطمٞمد ًمف ومْم٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م، وآصم٤مر محٞمدة، وٟمت٤مئ٩م مجٞمٚم٦م، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٠مي:

 ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُمـ ومْم٤مئؾ اًمتقطمٞمد وصمٛمراشمف. -2

اًمتقطمٞمد هق اًم٥ًٌم إقمٔمؿ ًمتٗمري٩م يمرسم٤مت اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، يدومع اهلل سمكف اًمٕم٘مقسمك٤مت ذم  -1

 اًمداريـ، ويًٌط سمف اًمٜمٕمؿ واخلػمات.

ٱ ٻ ﴿ خل٤مًمص يثٛمر إُمـ اًمت٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ىم٤مل اهلل قمكز وضمكؾ:اًمتقطمٞمد ا -3

 .[81]إٞمٔم٣مم: ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 حيّمؾ ًمّم٤مطمٌف اهلدى اًمٙم٤مُمؾ، واًمتقومٞمؼ ًمٙمؾ أضمر وهمٜمٞمٛم٦م. - 1

يرومٕمكف:  يٖمٗمر اهلل سم٤مًمتقطمٞمد اًمذٟمقب ويٙمٗمر سمف اًمًٞمئ٤مت، ومٗمل احلدي٨م اًم٘مدد قمـ أٟمكس   -5

شٕسمٝمتؽ زمٗمراهب٣م َمٕمٖمرةؾمٝمئ٣ًم  سمٝمتٛمل زمٗمراب إرض طمْم٣مي٣م شمؿ يمٗمٝمتٛمل ٓ سمممك يبي٣م ازمـ آدم إٞمؽ يمق أ»
 (3)

. 

اهلل  ٓ إيملف إَٓمـ ؾمٜمد أن » :طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  دظمؾ اهلل سمف اجلٜم٦م، ومٕمـ قم٤ٌمدة يُ   -6

وضمده ٓ ذيؽ يمف، وأن حمٚمًدا فمٌده ورؽمقيمف، وأن فمٝمًلك فمٌلد اهلل ورؽملقيمف وىمٙمٚمتلف أيمٗم٣مهل٣م إلم 

شح َمٛمف، وأن اجلٛم٥م ضمؼ، وأن ايمٛم٣مر ضمؼ، أدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م فمعم َم٣م ىم٣من َمـ ايمٔمٚمؾَمريؿ ورو
 (4)

، وذم 

دطملؾ ؾملٝمًئ٣م  َمـ َمل٣مت ٓ يمملك زمل٣مهلل» أٟمف ىم٤مل: طقمـ اًمٜمٌل    وذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

شاجلٛم٥م
(5)

. 

 اًمتقطمٞمد يٛمٜمع دظمقل اًمٜم٤مر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إذا يمٛمؾ ذم اًم٘مٚم٥م، ومٗمل طمدي٨م قمت٤ٌمن سمـ ُم٤مًمؽ  -7

شاهلل يٌتٕمل زمذيمؽ وصمف اهلل ٓ إيمف إٓ.. هم١من اهلل ضمرم فمعم ايمٛم٣مر َمـ وم٣مل: ». :ط قمـ اًمٜمٌل
 (6)

. 

                                                                          

 (.:2. ص:  قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمدويش .اًمتقوٞمص اعمٗمٞمد عم٤ًمئؾ يمت٤مب اًمتقطمٞمد اٟمٔمر( 2)

 (.:-8ٓم٤م). ص:  د. ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ وهػ اًم٘محٟمقر اًمتقطمٞمد وفمٚمامت اًمنمك / ( 1)

 (.239( واًمّمحٞمح٦م  4651. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي:  اًمؽمُمذيرواه  صحٝمح:( 3)

 .شَمـ أي أزمقاب اجلٛم٥م ايمثامٞمٝم٥م ؾم٣مء اهللأدطمٙمف » رواي٦موذم  (.39(، وُمًٚمؿ  4363رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 شم٘مدم.ىمد و صحٝمح:( 5)

 (.44(، وُمًٚمؿ  6197رواه اًمٌخ٤مري  ( 6)
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 إيامن يٛمٜمع اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر إذا يم٤من ذم اًم٘مٚم٥م ُمٜمف أدٟمك طم٦ٌم ُمـ ظمردل ُمـ  ل 8
(1)

. 

 :طاًمتقطمٞمد هق اًم٥ًٌم إقمٔمؿ ذم ٟمٞمؾ رو٤م اهلل وصمقاسمف، وأؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقم٦م حمٛمد   ل 9

شاهلل طم٣ميمًِم٣م َمـ ومٙمٌف أو ٞمٖمًف ٓٓ إيمف إَمـ وم٣مل »
 (2)

. 

مجٞمع إقمامل، وإىمقال اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜمك٦م ُمتقىمٗمك٦م ذم ىمٌقهلك٤م وذم يمامهلك٤م، وذم شمرشمٞمك٥م   ل20

 اًمثقاب قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمتقطمٞمد، ومٙمٚمام ىمقي اًمتقطمٞمد واإلظمالص هلل يمٛمٚم٧م هذه إُمقر ومت٧م.

ؾ قمغم اًمٕمٌد ومٕمؾ اخلػمات، وشمكرك اعمٜمٙمكرات، ويًكٚمِّ   ل22 ٝمِّ ًَ ٞمف قمكـ اعمّمك٤مئ٥م، وم٤معمقطمكد ُي

ن قمٚمٞمكف  ٤َم يرضمق ُمـ صمقاب رسمف وروكقاٟمف، وهيكقِّ
اعمخٚمص هلل ذم شمقطمٞمده اػ قمٚمٞمف اًمٓم٤مقم٤مت; عمِ

.شمرك ُم٤م هتقاه اًمٜمٗمس ُمـ اعمٕم٤ميص; عم٤َِم خيِمك ُمـ ؾمخط اهلل وقم٘م٤مسمف

ه إًمٞمف اًمٙمٗمك  ل21 ر اًمتقطمٞمد إذا يمٛمؾ ذم اًم٘مٚم٥م طم٥ٌم اهلل ًمّم٤مطمٌف اإليامن وزيٜمف ذم ىمٚمٌف، ويمرا

 واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من، وضمٕمٚمف ُمـ اًمراؿمديـ.

ن قمٚمٞمف أٓم، ومٌح٥ًم يمامل اًمتقطمٞمد ذم ىمٚم٥م  ل 23 اًمتقطمٞمد خيٗمػ قمـ اًمٕمٌد اعمٙم٤مره، وهيقِّ

اًمٕمٌد يتٚم٘مك اعمٙم٤مره وأٓم سم٘مٚم٥م ُمٜمنمح وٟمٗمس ُمٓمٛمئٜم٦م، وشمًٚمٞمٍؿ ورًوك٤م سم٠مىمكدار اهلل اعم١معمك٦م، 

 وهق ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اٟمنماح اًمّمدر.

ر اًمٕم  ل21 ٌد ُمـ ِرّق اعمخٚمقىملم واًمتٕمٚمُِّؼ هبؿ، وظمقومٝمؿ ورضمك٤مئٝمؿ، واًمٕمٛمكؾ ٕضمٚمٝمكؿ، حيرِّ

وهذا هق اًمٕمزُّ احل٘مٞم٘مل، واًمنمف اًمٕم٤مزم، ويٙمقن ُمع ذًمؽ ُمتٕمًٌدا هلل ٓ يرضمق ؾمقاه، وٓ خيِمك 

٤مه، وسمذًمؽ يتؿُّ ومالطمف، ويتح٘مؼ ٟمج٤مطمف.  إٓ إيا

ؼ حت٘مً٘م٤م يم٤مُماًل   ل25 ظمالص اًمت٤مم وم٢مٟمكف يّمكػم اًم٘مٚمٞمكؾ سم٤مإل اًمتقطمٞمد إذا يمٛمؾ ذم اًم٘مٚم٥م، وحت٘ما

 ُمـ قمٛمؾ اًمٕمٌد يمثػًما، وشمْم٤مقمػ أقمامًمف وأىمقاًمف اًمٓمٞم٦ٌم سمٖمػم طمٍم، وٓ طم٤ًمب.

ؾ اهلل ٕهؾ اًمتقطمٞمد سم٤مًمٗمتص، واًمٜمٍم ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٕمز واًمنمف، وطمّمقل اهلداي٦م،   ل26 شمٙمٗما

 واًمتٞمًػم ًمٚمٞمنى، وإصالح إطمقال، واًمتًديد ذم إىمقال وإومٕم٤مل.

ُـّ قمٚمكٞمٝمؿ  اهلل  ل27 قمز وضمؾ يداومع قمـ اعمقطمديـ أهؾ اإليامن ذور اًمدٟمٞم٤م وأظمكرة، ويٛمك

 سم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إًمٞمف، وإُٟمس سمذيمره.

واًمًٜم٦م يمثػمة ُمٕمرووم٦م، واهلل  بوؿمقاهد هذه اجلٛمؾ ُمـ اًمٙمت٤م وم٣مل ايمٔمالَم٥م ايمًٔمدي رمحف اهلل:

                                                                          

 (.2:4، 294(، وُمًٚمؿ  7:86 ، سمرىمؿ ﴾ۉ ۉ ېې ﴿سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: : صحٞمص اًمٌخ٤مري،اٟمٔمر( 2)

 (.::رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)
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 أقمٚمؿ
(1)

. 

 ر وًمككذة شم٤مُمكك٦م إٓ ذم حمٌكك٦م اهلل شمٕمكك٤ممم، وًمككٞمس ًمٚم٘مٚمككقب هو» ووملل٣مل ازمللـ سمٝمٚمٝملل٥م رمحللف اهلل:

 واًمت٘مرب إًمٞمف سمام حيٌف، وٓ شمتؿ حم٦ٌم اهلل إٓ سم٤مإلقمراض قمـ يمكؾ حمٌكقب ؾمكقاه، وهكذا طم٘مٞم٘مك٦م 

شاهلل ٓ إًمف إٓ
(2)

. 

 ٚمثسات٘ إاإلمي فطٌ -3
ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: اهلل سمٔملل٣ململ وملل٣م

 .[277 :ايمٌٗمرة ] ﴾ٺ ٿ ٿ

أن سمل٠مَمـ زمل٣مهلل » :ىمك٤مل :يكامنقمكـ اإل أظمكؼم) :صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًلالم يمف ظم٣م وم٣مل طايمٛمٌل  وومقل

شقم أطمر وسم٠مَمـ زم٣ميمٗمدر طمغمه وذهوىمتٌف ورؽمٙمف وايمٝم وَمال ٘متف
 (3)

. 

 ًٓ وُمٕمٜمك٤مه هكق  ،وهكق أصكؾ إصكقل ،أريم٤من اإليامن أقمٔمؿ وهذا :زم٣مهلل فمز وصمؾ اإليامن: أو

شمٗمكرده سم٠مؾمكامئف وصكٗم٤مشمف هكق إول و ،اهلل شمٕمك٤ممم سمقطمداٟمٞم٦ماًمتّمديؼ اجل٤مزم ُمـ صٛمٞمؿ اًم٘مٚم٥م 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ﴿أطمد  ،رء طمل ىمٞمقم سمٕمدهومٚمٞمس ىمٌٚمف رء وأظمر ومٚمٞمس 

 .[3،1اإلطمالص:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

وأؾمامئف وصٗم٤مشمف  تف ورسمقسمٞمتفٞمسم٢مهل وشمقطمٞمده احلؼسم٠مٟمف اإلًمف  واإليامن
(4)

. 

 :اإليامن زم٣مظمال ٘م٥م: ٣مشم٣مٞمٝمً 

وأهنؿ ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمكؼ اهلل ُمرسمقسمكقن  ،سمقضمقدهؿ: هق اإلىمرار اجل٤مزم اإليامن سم٤معمالئٙم٦م وُمٕمٜمل

 إٞمٌٝملل٣مء:] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ڤ ڤ﴿ُمًككخرون و

ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ ،[6ايمتحريؿ:] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ ،[17 ،16

وٓ يًكككككك٠مُمقن وٓ  ،[10، 29:إٞمٌٝملللللل٣مء] ﴾  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵   ے ے

 .يًتحنون

وطمٙمؼ اجل٣من َمـ َم٣مرج  ،رطمٙمٗم٦م اظمال ٘م٥م َمـ ايمٛمق»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 
                                                                          

 .(36ص اًم٘مقل اًمًديد ذم ُم٘م٤مصد اًمتقطمٞمد ( 2)

 .(39/43 جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( 1)

اإليكامن واإلؾمكالم  سمٞمك٤منوُمًكٚمؿ سمك٤مب  ،اإليكامن ذم( 61 اًمٌخك٤مري رواه ،ُمـ طمدي٨م ضمؼميكؾ ضمزء وهق( 3)

 (.9  واإلطم٤ًمن

 (.71  :وطم٤مؿمٞم٦م إصقل اًمثالصم٦م ص ،(51  :صاعمٜمِمقرة  اًمًٜم٦م أقمالم( 1)
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شوطمٙمؼ آدم مم٣م وصػ يم٘مؿ ،َمـ ٞم٣مر
 (1)

.

: ومٛمٜمٝمؿ اعمقيمؾ سم٠مداء اًمقطمل إمم اًمرؾمؾ ؿ اهلل ًمف وويمٚمٝمؿ سمف أىم٤ًمم يمثػمةوهؿ سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م هٞم٠مه

 اًمقطمل إُملم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم. وهق

 اإلميإ بايهتب: اثايًج
 :ٔمٛمك اإليامن زم٘مت٤م اهلل فمز وصمؾ هقوَم

، ومٛمٜمٝمك٤م قمز وضمكؾ وأن اهلل شمٙمٚمكؿ هبك٤م طم٘مٞم٘مك٦م مجٞمٕمٝم٤م ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٠من

، وُمٜمٝمك٤م ُمك٤م سمٚمٖمكف اًمرؾمكقل ء طمج٤مب سمدون واؾمٓم٦م اًمرؾمقل اعمٚمٙمكلاعمًٛمقع ُمٜمف شمٕم٤ممم ُمـ ورا

ېئىئ ىئ ىئ ی ﴿: ف اهلل شمٕم٤ممم سمٞمكده يمكام ىمك٤مل شمٕمك٤ممموُمٜمٝم٤م ُم٤م يمتٌ ،اعمٚمٙمل إمم اًمرؾمقل اًمٌنمي

 .[52:يمُمقرىا] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتحت

ڃ ﴿ .[211إفملراف:] ﴾إِ)ِّ اْصَٓمَٗمْٞمُتَؽ قَمغَم اًمٜما٤مِس سمِِرؾَمك٤مِٓي َوسمَِٙمالُِمكل﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم ظمقؽمك

 .[261ايمٛم٣ًمء:] ﴾چ چ چ چ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :ووملل٣مل سمٔملل٣ملم دم ؾمللٟمن ايمتللقراة

 .[215ٕفمراف:ا] ﴾ڤ

 .[17احلديد: ،16:اظم٣م دة] ﴾ٺ ٺ﴿ :فمٝمًكووم٣مل دم 

 .[55اإلهاء: ،263:ايمٛم٣ًمء] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملمو

ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ ڱڱ ﴿ :دم ؾملٟمن ايمٗملرآن وم٣مل سمٔم٣ملمو

 .[266ايمٛم٣ًمء:] ﴾ڱ ڱ ں ں

. و ىمك٤مل [206:اإلهاء] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: همٝمف وم٣مل سمٔم٣ملمو

   ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :شمٕم٤ممم

 .[291 -291ايمُمٔمراء:]

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: ووم٣مل سمٔمل٣ملم همٝملف

 . [11، 12]همِمٙم٦م: ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

وُمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م   ُمٜمزًم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأٟمف ُمّمدقوًم٘مد سملم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

   ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴿ :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ،ىمٌٚمف
                                                                          

 ( سم٤مب أطم٤مدي٨م ُمتٗمرىم٦م.7::3رواه ُمًٚمؿ ذم اًمزهد  ( 2)



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 32

[18:اظم٣م دة]
 (1)

. 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿: سمٔمل٣ملم ووم٣مل

 .[222قؽمػ:ي] ﴾جئ حئ مئ ىئ

هل٤م يٕمٜمل يّمكدق ٤م وُمّمدىمً  ،ا قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اًمٙمت٥م٤م وؿم٤مهدً ُم١ممتٜمً  :٤مُمٝمٞمٛمٜمً  :وم٣مل أهؾ ايمتٖمًغم

 ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمحٞمص.

 .ويٜمٗمل ُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ حتريػ وشمٌديؾ وشمٖمٞمػم وحيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمً: أو سم٤مًمت٘مرير

ل شمٌك٤مرك يمكام ىمك٤م ،هذا خيْمع ًمف يمؾ ُمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٥م اعمت٘مدُمك٦م ممكـ مل يٜم٘مٚمك٥م قمكغم قم٘مٌٞمكفو

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :وشمٕم٤ممم

 .[53 ،51]ايمٗمِمص: ﴾ڦ ڦ ڦ

ف واًم٘مٞمك٤مم اًمتٛمًؽ سمكا وسم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهرً  شم٤ٌمقمفاهق  ،٤م ذم طمؼ اًم٘مرآنواًمذي جي٥م قمغم إُم٦م مجٞمٕمً 

 .[255إٞمٔم٣مم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،سمح٘مف

   ﴾ىئ يئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 .[270ٕفمراف:ا]

ظمٓمك٥م ومحٛمكد اهلل  طأن رؾمقل اهلل  سمـ أرىمؿ ومٕمـ زيد  ،سمٙمت٤مب اهلل طوأوص اًمٜمٌل 

 ،هم١مٞمام أٞم٣م زممم يقؾمؽ أن يٟمسمٝمٛمل رؽملقل ريب همٟمصمٝمل٤م ،أٓ أهي٣م ايمٛم٣مس ،أَم٣م زمٔمد» :وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل

ومحك٨م  ،ش ومتً٘مقا زمفهمٝمف اهلدى وايمٛمقر همخذوا زم٘مت٣مب اهلل ،أوهلام ىمت٣مب اهلل :وأٞم٣م سم٣مرك همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم

َملـ  اظمتلكمىمت٣مب اهلل هلق ضمٌلؾ اهلل » وذم ًمٗمظ: شوأهؾ زمٝمتل» :صمؿ ىم٤مل ،قمغم يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف

شاسمٌٔمف ىم٣من فمعم اهلدى وَمـ سمرىمف ىم٣من فمعم ايمّماليم٥م
 (2)

. 

هملٝم٘مؿ َمل٣م يملـ سمّملٙمقا إن  ووملد سمرىمل٦م» :وم٣مل دم طمْم٥ٌم يقم فمرهم٥م طويمف دم ضمدي٧م صم٣مزمر ايمْمقيؾ أٞمف 

: ٟمِمكٝمد أٟمكؽ ىمكد سمٚمٖمك٧م وأديك٧م ىمك٤مًمقا ش؟وأٞمتؿ سمًٟميمقن فمٛمل همام أٞمتؿ وم٣م ٙمقن ،اهلل: ىمت٣مب افمتِمٚمتؿ زمف

صمالث ُمرات شؾمٜمداايمٙمٜمؿ » :-اًمٜم٤مس سم٢مصٌٕمف اًم٤ًٌمسم٦م يرومٕمٝم٤م ويٜمٙمٌٝم٤م إمم-ىم٤مل وٟمّمح٧م.
(3)

. 

صمكؿ ظمكط  شهذا ؽمٌٝمؾ اهلل» :٤م صمؿ ىم٤ملظمٓم   طظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد وم٣مل

 :صمؿ ىمكرأ شهذه ؽمٌؾ فمعم ىمؾ ؽمٌٝمؾ َمٛمٜم٣م ؾمٝمْم٣من يدفمق إيمٝمف» :ًمف وىم٤مل٤م قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامظمٓمقـمً 
                                                                          

 ( ًمٚمِمٞم: طم٤مومظ أمحد طمٙمٛمل.93-91ِمقرة / ص:  ٜمأقمالم اًمًٜم٦م اعم اٟمٔمر( 2)

 (.3519رواه ُمًٚمؿ:  ( 1)

 (.2329رواه ُمًٚمؿ:  ( 3)
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چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

[253إٞمٔم٣مم:] ﴾ڑ ڑ
 (1)

. 

وم٘مكرأ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: طشمال رؾمكقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

إذا رأيتؿ ايمذيـ يتٌٔملقن َمل٣م »: . ىمٚم٧م: ىم٤مل[7:آل فمٚمران] ﴾ې ې ې ى ى ائ﴿: إمم ىمقًمف

شضمذروهؿ٣مزمف َمٛمف همٟمويمئؽ ايمذيـ ؽمٚمك اهلل همسمُم٣م
 (2)

. 

وُمٕمٜمك اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًم٘مٞم٤مم سمح٘مف هق طمٗمٔمف وشمالوشمف واًم٘مٞم٤مم سمف آٟم٤مء اًمٚمٞمكؾ واًمٜمٝمك٤مر وشمكدسمر »

وآٟمزضمك٤مر سمزواضمكره وآقمتٌك٤مر سم٠مُمث٤مًمكف وحتريؿ طمراُمكف وآٟم٘مٞمك٤مد ٕواُمكره،  وإطمالل طمالًمف ،آي٤مشمف

واًمكذب قمٜمكف  ،واًمقىمكقف قمٜمكد طمكدوده ،عمتِمك٤مهبف وآشمٕم٤مظ سم٘مّمّمف واًمٕمٛمؾ سمٛمحٙمٛمكف واًمتًكٚمٞمؿ

شواًمدقمقة إمم ذًمؽ قمغم سمّمػمة ،واًمٜمّمٞمح٦م ًمف سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ًمتحريػ اًمٖم٤مًملم واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم
(3)

. 

اإلميإ بايسضٌ: ازابًع 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک ک

 .[251 –250:ايمٛم٣ًمء] ﴾ںں

شرؽمٙمفآَمٛم٦م زم٣مهلل و» :طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل زمـ فمٚمر اوفمـ 
 (4)

. 

ًٓ  َمٔمٛمك اإليامن زم٣ميمرؽمؾ:و»  ، ُمكٜمٝمؿهق اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م ذم يمؾ أُمك٦م رؾمكق

و أن مجٞمٕمٝمؿ ص٤مدىمقن ُمّمكدىمقن سمك٤مرون  ،واًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دوٟمف ،إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده يدقمق

، وسم٤مًمؼماهلم اًمٔم٤مهرة وأي٤مت اًم٤ٌمهرة ُمـ رهبكؿ م سمررة أشم٘مٞم٤مء أُمٜم٤مء هداة ُمٝمتدونراراؿمدون يم

ومل يزيكدوا ومٞمكف ُمكـ قمٜمكد  ،ومل يٖمػموا ،وأهنؿ سمٚمٖمقا مجٞمع ُم٤م أرؾمٚمٝمؿ اهلل سمف مل يٙمتٛمقا ،ُم١ميدون

ش[35:ايمٛمحؾ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ .ومل يٜم٘مّمقه ،٤مأٟمٗمًٝمؿ طمرومً 
(5)

. 

                                                                          

 (.277(، ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  3565وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   ارُملرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واًمدطمًـ ( 2)

 (.3776( سم٤مب ُمٜمف آي٤مت حمٙمامت، وُمًٚمؿ  5384رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 (.51-48(. وأصقل اإليامن ًمٚمِمٞم: حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب ص: 94 – :8أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة ص:  اٟمٔمر( 3)

 (.6:(، وُمًٚمؿ  2465اًمّمٌل ومامت  رواه اًمٌخ٤مري ذم اجلٜم٤مئز سم٤مب إذا أؾمٚمؿ ( 1)

 (.99ِمقرة ص:  ٜمأقمالم اًمًٜم٦م اعم اٟمٔمر( 5)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ ووملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 .[18 اظم٣م دة:] ﴾ھھ ھ ھے

وُمثٚمكف ىمك٤مل جم٤مهكد وقمٙمرُمك٦م واحلًكـ  ، وؾمٜم٦مؾمٌٞماًل  ﴾ڱ ںں﴿ : وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس 

شاًمًدي وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕملاًمٌٍمي وىمت٤مدة واًمْمح٤مك و
(1)

. 

شيمٔملالت ديٛمٛمل٣م واضملدإطملقة ٞمحـ َمٔم٣مذ إٞمٌٝمل٣مء » :طووم٣مل رؽمقل اهلل 
 (2)

يٕمٜمكك سمكذًمؽ  

 وأُم٤م اًمنمكائع ومٛمختٚمٗمك٦م رؾمقل أرؾمٚمف ووٛمٜمف يمؾ يمت٤مب أٟمزًمف.يمؾ اًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف 

ًمٞمختؼم قم٤ٌمده ومٞمام ذع هلؿ ويثٞمكٌٝمؿ أو يٕمك٤مىمٌٝمؿ قمكغم  ،واحلالل واحلرام ،ذم إواُمر واًمٜمقاهل

 ـ احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م واحلج٦م اًمداُمٖم٦م.ـم٤مقمتف وُمٕمّمٞمتف وذًمؽ عم٤م ًمف شمٕم٤ممم ُم

ڦ ڦ ﴿ :صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ُمققمٔم٦م وقمؼمةوىمد ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أٟم٤ٌمء اًمرؾمؾ ُم٤م ومٞمف يمٗم٤مي٦م و

 .[261ايمٛم٣ًمء:] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

 يم٤من سملم ٟمقح وآدم قمنمة ىمرون يمٚمٝمؿ قمكغم ذيٕمك٦م ُمكـ احلكؼ ومك٤مظمتٚمٗمقا :وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس 

[123: ايمٌٗمرة] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿
 (3)

. 

أهؾ ايمٕمرف َمـ هملقومٜمؿ  نَ ءوْ اَ ؼَم إن أهؾ اجلٛم٥م يَ » :وم٣مل طوفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري أن رؽمقل اهلل 

يك٤م  :ىمك٤مًمقا– ايم٘مقىم٤م ايمدري ايمٕم٣مزمر دم إهمؼ َمـ اظممم  أو اظمٕمرب يمتٖم٣موؾ َم٣م زمٝملٛمٜمؿ نَ ءوْ اَ ؼَم يَ ىمام 

صمل٣مل آَمٛملقا زمل٣مهلل زمعم وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ر -:رؾمقل اهلل شمٚمؽ ُمٜم٤مزل إٟمٌٞم٤مء ٓ يٌٚمٖمٝم٤م همػمهؿ ىم٤مل

شوصدومقا اظمرؽمٙمكم
 (4)

. 

ۇئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ :وملل٣مل سمٔملل٣ملم ططملل٣مسمؿ ايمٛمٌٝمللكم حمٚمللد و

 .[10إضمزاب:] ﴾ۆئۆئ

٣م طم٣مسمؿ ايمٛمٌٝملكم وٓ ٞمف ؽمٝم٘مقن زمٔمدي ىمذازمقن شمالشمقن ىمٙمٜمؿ يدفمك أٞمف ٞمٌل وأٞمإ» :طٛمٌل ووم٣مل ايم
                                                                          

 (.4: ،3:/3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم  ( 2)

اًمٗمْم٤مئؾ / وُمًٚمؿ ذم  (.4554  شواذىمر دم ايم٘مت٣مب» :ذم إٟمٌٞم٤مء سم٤مب رواه اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة ( 1)

 (.256 -254سم٤مب ومْم٤مئؾ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم  

( 5363أظمرضمكف أسمكق داود ذم اًمٗمكتـ واعمالطمكؿ / سمك٤مب ذيمكر اًمٗمكتـ ودٓئٚمٝمك٤م   قمكـ صمقسمك٤من  :ضمًـ( 3)

هذا طمدي٨م طمًكـ  :( وىم٤مل:332واًمؽمُمذى ذم اًمٗمتـ / سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ شم٘مقم اًمًٕم٦م طمتك خيرج يمذاسمقن  

 صحٞمص.

اًمٖمكرف  سم٤مب شمرائل أهؾ اجلٜم٦م أهؾ( 3942، وُمًٚمؿ  سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صٗم٦م اجلٜم٦م( 4367  رواه اًمٌخ٤مري( 1)

 .يمام يرى اًمٙمقيم٥م ذم اًمًامء



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 31 

شٞمٌل زمٔمدي
 (1)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.42وُمًٚمؿ  ، ( سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م4817رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)
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 طخصا٥ص ايٓيب 
يمقٟمكف  :قمـ همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء سمخّم٤مئص يمثػمة ُمٜمٝمك٤م طظمتص اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اوىمد 

 ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم يمام ذيمرٟم٤م.

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿ :د آدم يمام ومن سمكف ىمقًمكف شمٕمك٤مممؾمٞمد وًم طيمقٟمف  :وَمٛمٜم٣م

 .[153ايمٌٗمرة:] ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ

شأٞم٣م ؽمٝمد ويمد آدم وٓ همخر» :طووم٣مل 
 (1)

. 

فمٛملف  أٞم٣م ؽمٝمد ويمد آدم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م. وأول َملـ يٛمُملؼ»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  هريرة وم٣مل: أيبوفمـ 

شايمٗمػم. وأول ؾم٣مهمع وأول َمُمٖمع
 (2)

. 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: ٟمًٝمؿ يمام ىم٤مل شمٕمك٤مممإضمٜمٝمؿ و ،ُم٦م٤مإمم اًمٜم٤مس قم طسمٕمثف  :وَمٛمٜم٣م

 .[258إفمراف:] ﴾ہ ہ ہ

  .[18ؽمٌٟم:] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ًً »: طووم٣مل  وصمٔمٙمل٦م رم ، َمـ ومٌقم: ٞمٌمت زم٣ميمرفم٤م َمًلغمة ؾملٜمر٣م مل ئمْمٜمـ أضمد أفمْمٝم٦م مخ

مل حتلؾ وأضمٙم٦م رم ايمٕمٛمل٣م ؿ و ،ام رصمؾ َمـ أَمتل أدرىمتف ايمِمالة همٙمٝمِمؾا همٟميا وؿمٜمقرً إرض َمًجًد 

شطم٣مص٥م وزمٔمث٦م إلم ايمٛم٣مس فم٣مَم٥موىم٣من ايمٛمٌل ئٌم٧م إلم ومقَمف  ،ومٌقم، وأفمْمٝم٦م ايمُمٖم٣مفم٥م
 (3)

. 

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ٓ يًٚمع يب أضمد َمـ هذه إَم٥م هيقدي وٓ ٞمٌماين شمؿ يٚملقت ومل » :طووم٣مل 

شإٓ ىم٣من َمـ أصح٣مب ايمٛم٣مر ؽمٙم٦م زمفي٠مَمـ زم٣ميمذي أر
 (4)

ُمـ اخلّم٤مئص همػم ُم٤م ذيمرٟمك٤م  طوًمف  .

 ـ اًمٜمّمقص.٤م ُمومتتٌٕمٝم

إن اهلل » :ي٘مكقل ط: ؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل ىم٤ملٕمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع وم :طومْمؾ ٟمًٌف وَمٛمٜم٣م: 

                                                                          

( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ؾمالم سمًٜمد صحٞمص ىمك٤مل اًمِمكٞم: 8:4أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م   صحٝمح:( 2)

 ٘م٤مت.إًم٤ٌم) رمحف اهلل: إؾمٜم٤مده صحٞمص رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم

 .قمغم مجٞمع اخلالئؼط سم٤مب شمٗمْمٞمؾ ٟمٌٞمٜم٤م  (3389رواه ُمًٚمؿ:  ( 1)

:   ضمٕمٚمك٧م زم ط( قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ذم اًمتٞمٛمؿ، وذم اًمّمالة / سم٤مب ىمقل اًمٜمٌكل 446رواه اًمٌخ٤مري:  ( 3)

  أطمٚمك٧م ًمٙمكؿ اًمٖمٜمك٤مئؿ (  ط(، ورم ومرض اخلٛمس / سم٤مب ىمكقل اًمٜمٌكل 549إرض ُمًجدا وـمٝمقرا (  

 ( ذم اعم٤ًمضمد.632(، وُمًٚمؿ  4233 

إمم مجٞمكع ط / سم٤مب وضمقب اإليامن سمرؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ( ذم اإليامن قمـ أيب هريرة 351رواه ُمًٚمؿ:  ( 1)

 اًمٜم٤مس.
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 ،واصلْمٖمك َملـ وملريش زمٛملل ه٣مؾملؿ ،٣م َمـ ىمٛم٣مٞم٥مواصْمٖمك ومريًُم  ،اصْمٖمك ىمٛم٣مٞم٥م َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾ

شواصْمٖم٣مين َمـ زمٛمل ه٣مؾمؿ
 (1)

. 

وٟمٌع اعمك٤مء ُمكـ سمكلم  ،، وطمٜملم اجلذعاٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر ه اهلل زم٣مظمٔمجزات ايم٣ٌمهرات همٚمٛمٜم٣م:وومد أيد

وهمكػم ذًمكؽ ممك٤م شمكقاشمرت سمكف إظمٌك٤مر  ،وشمًكٌٞمص اًمٓمٕمك٤مم ،ويمالم اًمذراع ًمف ،أص٤مسمٕمف اًمنميٗم٦م

وًمٙمٜمٝم٤م يمٖمػمه٤م ُمـ ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء اًمتل اٟم٘مرو٧م سم٤مٟم٘مراض أقمّمك٤مرهؿ ومل يٌكؼ  ،اًمّمحٞمح٦م

گ گ ﴿ا اًم٘مكرآن اًمكذي ٓ شمٜم٘معك قمج٤مئٌكف واعمٕمجزة اًم٤ٌمىمٞم٦م اخل٤مًمدة هل هكذ وإٟمام ،إٓ ذيمره٤م

ش[11همِمٙم٦م:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
(2)

. 

 ّ اآلخسبايٝٛ اإلميإ :اخاًَط
،هق اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٢مشمٞم٤مٟمف ٓ حم٤مًم٦م واًمٕمٛمؾ سمٛمقضم٥م ذًمؽ :زم٣ميمٝمقم أطمر اإليامنوَمٔمٛمل 

(3)
 

٤م ُمك٤م ومٗمكل وهكذا اًمٕمك٤ممل ُمكٜم٘مض يقًُمك ،أهنك٤م ُمٜم٘مْمكٞم٦مآظمكًرا ووُمٕمٜم٤مه اًمتّمديؼ سم٠من ٕي٤مم اًمكدٟمٞم٤م 

 اقمؽماف سم٤مسمتدائف.قمؽماف سم٤مٟمتٗم٤مئف آ

همام يِمؾ  ،سمٗمقم ايم٣ًمفم٥م وايمرصمؾ حيٙم٤م ايمٙمٗمح٥م» :ط رؾمقل اهلل ىم٤مل: وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

 دموايمرصمؾ يٙمط  ،همام يت٣ٌمئم٣مٞمف ضمتك سمٗمقم ،ايمثقب اإلٞم٣مء إلم همٝمف ضمتك سمٗمقم وايمرصمالن يت٣ٌمئم٣من

شهمام يِمدر ضمتك سمٗمقم ضمقوف
 (4)

. 

 ُمـ ُمٗم٤مشمٞمص اًمٖمٞم٥م اًمتل اؾمت٠مصمر اهلل شمٕمك٤ممم ء اًم٤ًمقم٦ملن جم٢موٓ يٕمٚمؿ أطمد ُمتك شمٙمقن اًم٤ًمقم٦م وم

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: سمٕمٚمٛمٝم٤م يمام ىم٤مل شمٕمك٤ممم

 .[31يمٗمامن:] ﴾ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ ﴿ :٣ملموملل٣مل سمٔمللو

 .[287 :إفمراف] ﴾يئجب حب خب مب ىبيب

   ﴾خب يئ جب حب ی جئ حئ مئ ىئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملمو

 .[11 -11ايمٛم٣مزفم٣مت:]

 شَم٣م اظمًئقل فمٛمٜم٣م زمٟمفمٙمؿ َمـ ايم٣ًم ؾ» :؟ ىم٤ملوم٠مظمؼم) قمـ اًم٤ًمقم٦م :طٛمٌل وظم٣م وم٣مل صمػميؾ يمٙم
                                                                          

 .وشمًٚمٞمؿ احلجر قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة ،طسم٤مب ومْمؾ ٟم٥ًم اًمٜمٌل  (3387رواه ُمًٚمؿ:  ( 2)

 (.7: – 98أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة ص:   اٟمٔمر( 1)

 (.::اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص:  ( 3)

 ( سم٤مب ىمرب اًم٤ًمقم٦م.3:65رواه ُمًٚمؿ  ( 1)
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ :وشمال شمخس ٓ ئمٙمٚمٜمـ إٓ اهلل سمٔم٣ملم دم» :رواي٦م ذموذيمر أُم٤مراهت٤م وزاد 

  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ

[31يمٗمامن:]
 (1)

. 

وسمك٤معمقت وُمك٤م  ،سم٠مذاط اًم٤ًمقم٦م وأُم٤مراهت٤م اًمتل شمٙمقن ىمٌٚمٝم٤م ٓ حم٤مًم٦م اإليامن ويدظمؾ ذم ذًمؽ

وُمك٤م ذم  ،سم٤مًمٜمٗم: ذم اًمّمقر وظمروج اخلالئكؼ ُمكـ اًم٘مٌكقرو ،وقمذاسمف وٟمٕمٞمٛمف سمٕمده ُمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم

 ،وٟمنمك اًمّمكحػ وووكع اعمكقازيـ ،وشمٗم٤مصٞمؾ اعمحنم ،إهقال وإومزاع ُمقىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ

وسم٤مجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م اًمذي أقماله اًمٜمٔمكر إمم وضمكف اهلل قمكز  ،ػمه٤موسم٤مًمٍماط واحلقض واًمِمٗم٤مقم٦م وهم

 ًمذي أؿمده طمجٌٝمؿ قمـ رهبؿ قمز وضمؾ.وسم٤مًمٜم٤مر وقمذاهب٤م ا ،وضمؾ

 ميإ بايكدزاإل: اضادًض
 :اإليامن زم٣ميمٗمدر همٝمتّمٚمـ اإليامن زمٟمَمقر أرزمٔم٥م وأَم٣م

اىمٝمكؿ وقمٚمكؿ أرز وقمٚمؿ أطمقال قم٤ٌمده ،أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن :إَمر إول

، يمام ىم٤مل ك قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ رء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممموآضم٤مهلؿ وأقمامهلؿ وهمػم ذًمؽ ُمـ ؿمئقهنؿ ٓ خيٗم

مت ىت يت جث مث ىث يث ﴿ :وىمك٤مل قمكز وضمكؾ [7اظمج٣مديم٥م: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف

 .[21ايمْمال :] ﴾حج مج جح مح جخ حخ مخ جس

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :يمت٤مسمتف ؾمٌح٤مٟمف ًمٙمؾ ُم٤م ىمدره وىمْم٤مه يمام ىمك٤مل ؾمكٌح٤مٟمف :وإَمر ايمث٣مين

 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :وىمكككككك٤مل شمٕمكككككك٤ممم [1: ] ﴾ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ :وىم٤مل شمٕمك٤ممم. [21يلس:]

 .[70احل٨م:] ﴾﮴ ﮵

 :اإليامن سمٛمِمٞمئتف اًمٜم٤مومذة ومام ؿم٤مء اهلل يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمكـ يمكام ىمك٤مل ؾمكٌح٤مٟمف :إَمر ايمث٣ميم٧م

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ائ ەئ ەئ﴿ :وىمككك٤مل شمٕمككك٤ممم .[28احلللل٨م:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ﴿

   ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف .[81س:ي] ﴾ۆئ ۈئ

 .[19ايمت٘مقير:]

                                                                          

(، ورم اًمتٗمًػم/ؾمقرة 61قمـ اإليامن واإلؾمالم  ط رواه اًمٌخ٤مري ذم اإليامن / سم٤مب ؾم١مال ضمؼميؾ اًمٜمٌل ( 2)

(، وُمًٚمؿ ذم اإليكامن / سمك٤مب سمٞمك٤من اإليكامن واإلؾمكالم  5888   (إن اهلل قمٜمده قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م)ًم٘مامن / سم٤مب 

 .ـ اخلٓم٤مب وأيب هريرة ( قمـ قمٛمر سم6، 2واإلطم٤ًمن  
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يمام ىم٤مل  ،قضمقدات ٓ ظم٤مًمؼ همػمه وٓ رب ؾمقاهظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف جلٛمٞمع اعم :إَمر ايمرازمع

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب ﴿: ؾمٌح٤مٟمف

 .[3هم٣مؿمر:] ﴾خب مب ىب

عمـ أٟمٙمر ٤م إرسمٕم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ظمالومً  وم٤مإليامن سم٤مًم٘مدر يِمٛمؾ اإليامن هبذه إُمقر

شسمٕمض ذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٌدع
(1)

. 

 : و شمٚمراسمف اإليامنهمقا د 

 ،ذم اًم٘مٚم٥م واًمٌكدن واًمراطمك٦م ،يمؿ ًمإليامن اًمّمحٞمص ُمـ اًمٗمقائد واًمثٛمرات اًمٕم٤مضمٚم٦م وأضمٚم٦م

 احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.و

 :همٚمـ أفمٓمؿ شمامره٣م

ك ،ٜم٤مومًكقناعمت فاًمتل هل أقمٔمؿ ُم٤م شمٜم٤مومس ومٞمك ٦مسمقٓي٦م اهلل اخل٤مص آهمت٤ٌمط ٚمف وأضمكؾ ُمك٤م طمّما

 اعمقوم٘مقن.

  .[61يقٞمس:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

ومٝمكق  ،شم٘مكّل ومٙمؾ ُم١مُمـ  [63يقٞمس:] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: صمؿ وصٗمٝمؿ سم٘مقًمف

 وٓي٦م ظم٤مص٦م. هلل وزمّ 

  ﴾ ِٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴿: ُم٤م ىم٤مًمف اهلل قمٜمٝمؿ :وَمـ شمٚمراهت٣م

 .[157ايمٌٗمرة:]

وُمكـ  ،وُمـ فمٚمامت اجلٝمكؾ إمم ٟمكقر اًمٕمٚمكؿ ،اإليامنخيرضمٝمؿ ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمر إمم ٟمقر  :أي

اًمٖمٗمٚمك٦م إمم  وُمـ فمٚمكامت ،وُمـ فمٚمامت اعمٕم٤ميص إمم ٟمقر اًمٓم٤مقم٦م ،فمٚمامت اعمٕم٤ميص إمم ٟمقر اًمٕمٚمؿ

 ٟمقر اًمٞم٘مٔم٦م واًمذيمر.

 :ودار يمراُمتف ،اًمٗمقز سمرو٤مء اهلل :اإليامنوَمـ شمٚمرات 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک گ گ گ گ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ھ

 .[71، 72ايمتقزم٥م:] ﴾﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     
                                                                          

: قمٌكد اًمٕمزيكز سمكـ سمك٤مز ٞمِمك( ًمٚم29، 28اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وُم٤م يْم٤مده٤م وٟمقاىمض اإلؾمالم / ص:   اٟمٔمر( 2)

 رمحف اهلل.
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 ،واًمٗمقز هبذه اعم٤ًميمـ اًمٓمٞمٌك٦م سمك٢ميامهنؿ اًمكذي يمٛمٚمكقا سمكف أٟمٗمًكٝمؿ ،ومٜم٤مًمقا رو٤م رهبؿ ورمحتف

 ،واًمٜمٝمكل قمكـ اعمٜمٙمكر يمٛمٚمقا همػمهؿ سم٘مٞم٤مُمٝمؿ سمٓم٤مقمك٦م اهلل وـم٤مقمك٦م رؾمكقًمف وإُمكر سمك٤معمٕمروفو

 وذًمؽ ومْمؾ اهلل. ،ؾ وأومْمؾ اًمٖم٤مي٤متاًمقؾم٤مئ وم٤مؾمتقًمقا قمغم أضمؾِّ 

 ٛمٜمع ُمـ اخلٚمقد ومٞمٝم٤م. ي: واإليامن وًمق ىمٚمٞماًل اًمٙم٤مُمؾ يٛمٜمع ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر اإليامنأن  :وَمٛمٜم٣م

يمام شمقاشمرت سمذًمؽ  شمرك اعمحرُم٤مت وم٢مٟمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر.٤م أدى سمف اًمقاضم٤ٌمت ووم٢من ُمـ آُمـ إيامٟمً 

، ُمكـ ذم : أٟمف ٓ خيٚمد ذم اًمٜمك٤مرقاشمر قمٜمفيمام شم ذم هذا إصؾ طًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل إطم٤مدي٨م ا

اوًمق يًػمً  اإليامنىمٚمٌف رء ُمـ 
(1)

. 

یی ی ی جئ حئ ﴿: اهلل يداومع قمـ اعمك١مُمٜملم: يمكام ىمك٤مل شمٕمك٤مممأن  :اإليامنوَمـ شمٚمرات 

 .[38احل٨م:] ﴾مئىئ

 :ويداومع قمٜمٝمؿ اجلـ.ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس وؿمٞم٤مـملم  :ٜمٝمؿيداومع قميداومع قمٜمٝمؿ: يمؾ ُمٙمروه.  أي:

 .ويرومٕمٝم٤م أو خيٗمٗمٝم٤م سمٕمد ٟمزوهل٤م ،اعمٙم٤مره ىمٌؾ ٟمزوهل٤م :ويداومع قمٜمٝمؿ .إقمداء

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ وأٟمف ،وعم٤م ذيمر شمٕم٤ممم ُم٤م وىمع ومٞمف يقٟمس قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ﴿ :ىم٤مل ،﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 يقٟمس.يمام أٟمجٞمٜم٤م  ،قا ذم اًمِمدائدإذا وىمٕم [88 ،87إٞمٌٝم٣مء:] ﴾ھ ے ے

أٞمل٦م  ٓ إيملف إٓ: ٣م َم٘مروب إٓ همرج اهلل فمٛملف ىمرزمتلفدفمقة أطمل يقٞمس َم٣م دفم٣م هب» :طوم٣مل ايمٛمٌل 

شإين ىمٛم٦م َمـ ايمٓم٣مظمكم ،ٌح٣مٞمؽؽم
(2)

. 

وذم دار  ،اًمكدار ه٦م ذم هذأن اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص اًمذي هق ومرقمف يثٛمر احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ :وَمٛمٜم٣م

 اًم٘مرار.

ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

 .[97ايمٛمحؾ:] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 ،سمكام رزق اهللأٟمف يثٛمكر ـمٛم٠مٟمٞمٜمك٦م اًم٘مٚمك٥م وراطمتكف وىمٜم٤مقمتكف  ،اإليامن وذًمؽ أن ُمـ ظمّم٤مئص
                                                                          

 ٓ :خيرج َمـ ايمٛم٣مر َمـ ومل٣مل»( ُمـ طمدي٨م أٟمس: 436  (،2:4( وُمًٚمؿ  55ُمـ ذًمؽ: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

واًمٚمٗمظ  شإٓ اهلل ودم ومٙمٌف وزن َمـ طمغمإيمف  ٓ :خيرج َمـ ايمٛم٣مر َمـ وم٣ملإٓ اهلل ودم ومٙمٌف وزن ؾمٔمغمة َمـ طمغم، و إيمف 

 (.216/  2ًمٚمٌخ٤مري. واعم٘مّمقد   سم٤مخلػم ( ذم احلدي٨م: اإليامن، يمام سملم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتص:

رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص  صحٝمح:( 1)

 (.2855(، اًمّمحٞمح٦م  4616اًمؽمُمذي  
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 ،راطمك٦م اًم٘مٚمك٥م وـمٛم٠مٟمٞمٜمتكف :وهذه هل احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم وم٢من أصؾ احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌموقمدم شمٕمٚم٘مف سمٖمػمه. 

 اًمّمحٞمص. اإليامنوقمدم شمِمقيِمف مم٤م يتِمقش ُمٜمف اًمٗم٤مىمد 

امل وإىمقال إُم٤م شمّمص وشمٙمٛمؾ سمح٥ًم ُم٤م ي٘مكقم سم٘مٚمك٥م صك٤مطمٌٝم٤م ُمكـ أن مجٞمع إقم :وَمٛمٜم٣م

ڦ ﴿: ط اًمذي هق أؾم٤مس يمؾ قمٛمؾ ُمثكؾ ىمقًمكفوهلذا يذيمر اهلل هذا اًمنمواإلظمالص،  اإليامن

ٓ و ،: ٓ جيحكككد ؾمكككٕمٞمف. أي[91:إٞمٌٝملل٣مء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :وىمك٤مل ع قمٛمٚمف سمؾ يْمك٤مقمػ سمحًك٥م ىمكقة إيامٟمكف.يْمٞم

 .[29هاء:إلا] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

: ىمك٤مل شمٕمك٤مممٟمف همكػم ُم٘مٌكقل، ، وم٢ماؾمتٖمرق اًمٕم٤مُمؾ ًمٞمٚمف وهن٤مره ومٚمق اإليامن وأُم٤م إذا وم٘مد اًمٕمٛمؾ

 .[13ايمٖمروم٣من:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ۀ

 .[205 -203ايم٘مٜمػ:]

 اًمٙمٗمر سم٤مهلل وآي٤مشمف طمٌٓم٧م أقمامهلؿ.وطمؾ حمٚمف  اإليامنومٝمؿ عم٤م وم٘مدوا 

  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

 .[88إٞمٔم٣مم:]

مم اًمٕمٛمكؾ إو احلؼ،هيديف إمم قمٚمؿ  .هيديف اهلل إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اإليامنأن ص٤مطم٥م  :وَمٛمٜم٣م

 ٤م واًمّمؼم.واعمّم٤مئ٥م سم٤مًمرو اعمٙم٤مرةوشمٚم٘مل  سم٤مًمِمٙمر،واعم٤ًمر  عمح٤مبامم شمٚم٘مل إو ،سمف

وىمكك٤مل  ،[9يلقٞمس: ] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿ :وملل٣مل سمٔملل٣ملم

   ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: شمٕم٤ممم

 .[22ايمتٕم٣مزمـ:]

ويًٚمؿومٞمٕمٚمؿ أهن٤م ُمـ قمٜمد اهلل ومػمى  ،هق اًمرضمؾ شمّمٞمٌف اعمّمٞم٦ٌم :وم٣مل زمٔمض ايمًٙمػ
(1)

. 

 ،يمكؾ وىمك٧م ذم٤م اًمتل يمكؾ واطمكد قمروك٦م هلككّم ص٤مطمٌف قمـ اعمّم٤مئ٥م واعمٙم٤مره أٟمف يً :وَمٛمٜم٣م

 ،وىمكقة شمقيمٚمكف ،وذًمكؽ ًم٘مكقة إيامٟمكف ،ن هلك٤موُمٝمقِّ  ،قمٜمٝم٤م واًمٞم٘ملم أقمٔمؿ ُمًؾ   اإليامنوُمّم٤مطم٦ٌم 

 وـمٛمٕمف ذم ومْمٚمف. ومحالوة إضمر اٗمػ ُمرارة اًمّمؼم. رضم٤مئف سمثقاب رسمفوًم٘مقة 
                                                                          

 ( ُمـ ىمقل قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.91/ 39رواه اًمٓمؼمي   ضمًـ: أشمر( 2)
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   ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

 .[201ايمٛم٣ًمء: ]

 ،وأظمكر وم٤مىمكد ًمكف ،وأطمدمه٤م قمٜمده إيامن ،ة أو ُمت٘م٤مرسم٦مواطمد وهلذا دمد اصمٜملم شمّمٞمٌٝمؿ ُمّمٞم٦ٌم

 اإليكامنوهذا اًمٗمرق راضمكع إمم  وشم٠مصمػمه٤م ذم فم٤مهرمه٤م وسم٤مـمٜمٝمام. ،دمد اًمٗمرق اًمٕمٔمٞمؿ سملم طم٤مًمٞمٝمام

 .واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه

ٱ ٻ ٻ ﴿ :سم٘مقًمكفاهلل ُمك٤م ذيمكره  :ويمقازَمف َمـ إفملامل ايمِمل٣محل٥م اإليامنوَمـ شمٚمرات 

 ،اإليكامنسم٥ًٌم إيامهنؿ وأقمامل  أي:. [96َمريؿ:] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 ىمٚمقب اعم١مُمٜملم. ٕمؾ هلؿ اعمح٦ٌم ذموجي ،حيٌٝمؿ اهلل

   وَمٛمٜم٣م:

   ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج مج﴿ :ومقيمف سمٔم٣ملم

 .[22اظمج٣مديم٥م:]

وقمٜمكد  ،ومٝمؿ أقمغم اخلٚمؼ درضم٦م قمٜمكد اهلل ،وم٠مهؾ اإليامن واًمٕمٚمؿ يرومٕمٝمؿ اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 ٤مده ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.قمٌ

طمّمقل اًمٌِم٤مرة سمٙمراُم٦م اهلل. وإُمـ اًمت٤مم ُمـ مجٞمع اًمقضمكقه. يمكام ىمك٤مل  َمـ شمٚمرات اإليامن:و

 ٔضمؾ.ضمؾ وا٤مًمٞمٕمؿ اخلػم اًمٕم ،وم٠مـمٚم٘مٝم٤م [113ايمٌٗمرة: ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿: شمٕم٤ممم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: وىمٞمده٤م ذم ُمثكؾ ىمقًمكف شمٕمك٤ممم

 ومٚمٝمؿ اًمٌِم٤مرة اعمٓمٚم٘م٦م واعم٘مٞمدة.. [15ايمٌٗمرة:] ﴾ڀڀ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممموهلؿ إُمـ ذم 

 .[81م:إٞمٔم٣م] ﴾ڀ

  :وهلؿ إَمـ اظمٗمٝمد دم َمثؾ

 .[18إٞمٔم٣مم:] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿ :ومقيمف سمٔم٣ملم

اًمٙم٤مُمٚم٦م سمٙمكؾ ظمكػم،  وًمف اًمٌِم٤مرةاحلزن مم٤م ُم٣م قمٚمٞمٝمؿ. و ،٘مٌٚمقٟمفومٜمٗمك قمٜمٝمؿ اخلقف عم٤م يًت

 .[61يقٞمس:] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ﴿: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴿ :وومللل٣مل سمٔمللل٣ملم

 .[18احلديد:] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

 ،ويمامل اًمٜمقر اًمذي يٛمٌم سمف اًمٕمٌكد ذم طمٞم٤مشمكف ،طمّمقل اًمثقاب اعمْم٤مقمػ اإليامنومرشم٥م قمغم 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ويٛمٌم سمكف يكقم اًم٘مٞم٤مُمك٦م 

 .[21احلديد:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

وإذا ـمٗمئ٧م إٟمقار يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمِمكك سمٜمكقره  ،ٟمٞم٤م سمٜمقر قمٚمٛمف وإيامٟمفوم٤معم١مُمـ ُمـ يٛمٌم ذم اًمد

وُمكـ  :اإليكامنرشم٥م اعمٖمٗمكرة قمكغم  واًمٜمٕمٞمؿ.ويمذًمؽقز سمف إمم دار اًمٙمراُم٦م قمغم اًمٍماط طمتك جي

 وٟم٤مل أقمٔمؿ اًمثقاب. ،ـ اًمٕم٘م٤مبؾمٚمؿ ُم ،همٗمرت ؾمٞمئ٤مشمف

 ،قمغم حمٛمدسمام أٟمزل  سمٕمد ذيمره اعم١مُمٜملم-: طمّمقل اًمٗمالح: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اإليامنوَمـ شمٚمرات 

سم٤مًمٖمٞم٥م وإىم٤مُم٦م اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة اًمٚمتلم مه٤م ُمـ أقمٔمؿ آصمك٤مر  اإليامن، ووُم٤م أٟمزل قمغم ُمـ ىمٌٚمف

 .[5ايمٌٗمرة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ﴿ :ىم٤مل -اإليامن

 :أي٣متآٞمتٖم٣مع زم٣مظمقافمظ وايمتذىمغم و اإليامنوَمـ شمٚمرات 

 .[55:ري٣متاايمذ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

 .[77احلجر:] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ ووم٣مل:

 ويمكذًمؽ ُمٕمكف أًمك٦م  وقمٛمكاًل قمٚماًم  ،شم٤ٌمقمفاوحيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم اًمتزام احلؼ  اإليامنوهذا ٕن 

وًمٞمس قمٜمده ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمكف  وآؾمتٕمداد ًمتٚم٘مل اعمققمٔم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم احلؼ ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 ،ّمكدوطمًكـ اًم٘م ،ًمٗمٓمكرة: وم٤مإليامن يقضم٥م ؾمكالُم٦م ا٤موٓ ُمـ اًمٕمٛمؾ سمف و أيًْم  ،ل احلؼُمـ ىمٌق

 وُمـ يم٤من يمذًمؽ اٟمتٗمع سم٤مٔي٤مت.

حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم اًمِمٙمر ذم طم٤مًم٦م اًمناء واًمّمؼم ذم طم٤مًم٦م اًمياء ويم٥ًم  اإليامنأن  :وَمٛمٜم٣م

! إن أَملره ٣م َٕمر اظمل٠مَمـفمجًٌ » ، أٟمف ىم٤مل:ط، قمـ اًمٜمٌل ذم يمؾ أوىم٤مشمف يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمص اخلػم

و يملٝمس  ،يملف ان أص٣مزمتف ضاء صػم، هم٘مل٣من طملغمً ، وايمف اأص٣مزمتف هاء ؾم٘مر، هم٘م٣من طمغمً  ىمٙمف طمغم إن

شَمـذيمؽ ٕضمد إٓ يمٙمٚم٠م
(1)

. 

يمكؾ  ذم، راسمكص ١مُمـ ُمٖمتٜمؿ ًمٚمخػمات ذم يمكؾ أوىم٤مشمكفوم٤معم ،واًمِمٙمر واًمّمؼم مه٤م مج٤مع يمؾ ظمػم

 طم٤مٓشمف.

 رض ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ومتي سمديٜمٝمؿ.اًمتل شمٕم :ي٘مٓمع اًمِمٙمقك اإليامنأن  :وَمٛمٜم٣م

 .[25ات:احلجر] ﴾﮴ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

وىمك٤موم  ،وأزاًمكف سم٤مًمٙمٚمٞمك٦م ،اًمّمحٞمص اًمذي ُمٕمٝمؿ اًمري٥م واًمِمكؽ اعمقضمكقد اإليامندومع  أي:

 واًمٜمٗمقس إُم٤مرة سم٤مًمًقء. ،واجلـاًمِمٙمقك اًمتل شمٚم٘مٞمٝم٤م ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس 
                                                                          

 ( ُمـ طمدي٨م صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من.:::3رواه ُمًٚمؿ  ( 2)
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 :د ُمـ اًمقىمقع ذم اعمقسم٘م٤مت اعمٝمٚمٙم٦ماًمّمحٞمص يٛمٜمع اًمٕمٌ اإليامنأن  :وَمٛمٜم٣م

وٓ ينل   ،ٓ يزين ايمزاين ضمكم يزين وهلق َمل٠مَمـ» :وم٣مل أٞمف طىمام شم٦ٌم دم ايمِمحٝمح فمـ ايمٛمٌل 

احلكدي٨م  ش..يمملهب٣م وهلق َمل٠مَمـوٓ يممب اخلٚمر ضمكم  ،ايم٣ًمر  ضمكم ين  وهق َم٠مَمـ
(1)

. 

يكراه طمٞمك٨م هنك٤مه وهكذا  وزوال احلٞم٤مء ممكـ ،وذه٤مب ٟمقره ،فٟميامإوُمـ وىمٕم٧م ُمٜمف وم٢مٟمف ًمْمٕمػ 

 ُمٕمروف ُمِم٤مهد.

 ،واحلك٥م ًمكف واًمرضمك٤مء اًم٘مكقي ًمثقاسمكف ،ـ اهلليّمحٌف احلٞم٤مء ُمك ،واإليامن اًمّم٤مدق اًمّمحٞمص

 .واخلقف ُمـ قم٘م٤مسمف واًمٜمقر اًمذي يٜم٤مذم اًمٔمٚمٛم٦م

َمثؾ اظمل٠مَمـ » أٟمف ىم٤مل: - ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك - اًمّمحٞمحلم ذم طأٟمف صم٧ٌم قمٜمف  :وَمٛمٜم٣م

 يٗمرأ ايمٗمرآن ىمٚمثؾ إسمرصم٥م ايمذي
(2)

وَمثلؾ اظمل٠مَمـ ايملذي ٓ يٗملرأ .ورحيٜم٣م ؿمٝمل٤مؿمٔمٚمٜم٣م ؿمٝم٤م، 

ش،وٓ ريح هل٣مؿمٔمٚمٜم٣م ؿمٝم٤مىمٚمثؾ ايمتٚمرة ايمٗمرآن 
 (3)

ومك٢من  ،اخلٚمٞم٘مك٦موه١مٓء اًم٘مًكامن هكؿ ظمكػم  

 :اًمٜم٤مس أرسمٕم٦م أىم٤ًمم

 ،ومٝمذا اعم١مُمـ اًمكذي ىمكرأ اًم٘مكرآن ،وهق ظمػم إىم٤ًمم .ُمتٕمّد ظمػمه إمم همػمه ،ظمػم ذم ٟمٗمًف -2

يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ  ،نُم٤ٌمرك أيٜمام يم٤م ،ُمتٕمد ٟمٗمٕمف إمم همػمه ،وشمٕمٚمؿ قمٚمقم اًمديـ ومٝمق ٟم٤مومع ًمٜمٗمًف

 .[32َمريؿ:] ﴾گ گ گ گ ڳ﴿: قمٞمًك

ُم٤م يٕمكقد سمكف قمكغم  ،ُمـ اًمٕمٚمؿ وهق اعم١مُمـ اًمذي ًمٞمس قمٜمده ص٤مطم٥م ظمػم ،ٟمٗمًف ذمـمٞم٥م  -1

 اًم٘مك٤مس اإليكامند إمم ُم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ واخلػم اًمذي ومٞمٝمؿ قم٤مئهمػمه ومٝمذان اًم٘مًامن مه٤م ظمػم اخلٚمٞم٘م٦م 

 .واعمتٕمدي ٟمٗمٕمف إمم اًمٖمػم سمح٥ًم أطمقال اعم١مُمٜملم

 وًمٙمٜمف ٓ يتٕمدى ضره إمم همػمه. ،ُمـ هق قم٤مدم ًمٚمخػم -3

 اإليكامنومٕم٤مد اخلػم يمٚمكف إمم ومٝمذا ذ إىم٤ًمم وقمغم همػمه،  ُمـ هق ص٤مطم٥م ذ قمغم ٟمٗمًف -1

 اعمقومؼ واهللوآشمّم٤مف سمْمده  اإليامنوقم٤مد اًمنم إمم وم٘مد  وشمقاسمٕمف
(4)

.  

 
                                                                          

 ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.215(، 68وُمًٚمؿ  ، (4921رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 : صمامر ـمٞم٦ٌم ُمـ أـمٞم٥م اًمثامر ًمٓمٞم٥م ُمذاىمٝم٤م وطمًـ روائحٝم٤م.شإشمرضم٦م»( 1)

 (.8:8وُمًٚمؿ  ، (6538رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

ٞم٤من ًمِمجرة اإليامن ص:   اٟمٔمر( 1) ٕمدي. -( سمتٍمف 1: –:7اًمتقوٞمص واًم ـ ٟم٤مس اًًم  ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞم: قمٌد اًمرمحـ سم
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 ذلب١ اهلل عص ٚدٌفطٌ  -1
وإمم قمٚمٛمٝمك٤م  ،ٕمك٤مُمٚمقناًم وإًمٞمٝم٤م ؿمكخص ،ٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقنهذه اعمح٦ٌم هل اعمٜمزًم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م شم

ومٝمكل ىمكقت اًم٘مٚمكقب  ،شمروح اًمٕم٤مسمدون وسمروح ٟمًٞمٛمٝم٤م ،اعمحٌقن وقمٚمٞمٝم٤م شمٗم٤مٟمكؿمٛمر اًم٤ًمسم٘مقن 

هم٤ميك٦م إُمك٤م) ًمٜمٗمقس وٟمكقر اًمٕم٘مكقل وقمكامرة اًمٌك٤مـمـ ووهور ا وهمذاء إرواح وىمرة اًمٕمٞمقن

ة اًمتكل ُمكـ طمرُمٝمك٤م ومٝمكق ُمكـ مجٚمك٦م وهكل احلٞمك٤م .ُٔم٤مل وروح احلٞم٤مة وطمٞمك٤مة إرواحوهن٤مي٦م ا

واًمِمٗم٤مء اًمذي ُمـ قمدُمف طمٚمك٧م سم٘مٚمٌكف ،إُمقات، واًمٜمقر اًمذي ُمـ وم٘مده ومٝمق ذم سمح٤مر اًمٔمٚمامت

اإليكامن وإقمكامل ومٝمل روح  ،يمٚمف مهقم وآٓم ٕمٞمِمفمجٞمع إؾم٘م٤مم واًمٚمذة اًمتل ُمـ مل ئمٗمر هب٤م وم

ح ومٞمكف.واعم٘م٤مُم٤مت وإطمقال اًمتل ُمتك ُم٤م ظمٚم٧م ُمٜمٝم٤م ومٝمل يم٤مجلًكد اًمكذي ٓ رو
(1)

ٞمجك٥م وم .

ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ىمك٤مل شمٕمك٤ممم :قمغم اًمٕمٌد حم٦ٌم اهلل قمز وضمؾ وهل ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٕمٌك٤مدة

   ﴾ڑک

 .[265ايمٌٗمرة:]

   ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ﴿ :سمٔم٣ملم ووم٣مل

 .[32آل فمٚمران:]

 همٗملد آذٞمتلف ،٣مرم ويمٝم   َمـ فم٣مدى :إن اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

 زم٣محلرب
(2)

وَم٣م سمٗمرب إرم فمٌدي زمًمء أضم٤ّم إرّم مم٣م اهمؼموتف فمٙمٝمف وَم٣م يلزال فمٌلدي يتٗملرب إرم  

ويلده ايمتلل  ،ذي يٌٌم زملفوزمٌمه ايم ،، ىمٛم٦م ؽمٚمٔمف ايمذي يًٚمع زمفهم١مذا أضمٌٌتف ،أضمٌف ٣ميمٛمقاهمؾ ضمتكزم

شفٞمٕفمٝمذ ،ينويمئـ اؽمتٔم٣مذ ،فٛمفمْمٝمٕ ن ؽمٟميمٛملإو ،، ورصمٙمف ايمتل يٚمًم هب٣ميٌْمش هب٣م
 (3)

. 
                                                                          

 (.243اًمدرس اًمٕم٤مذ ص:   ؾمٚمًٚم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب ًمٚمِمٞم: / حمٛمد اعمٜمجد. اٟمٔمر( 2)

 آذٟمتف: أقمٚمٛمتف سم٠م) حم٤مرب ًمف.( 1)

وَم٣م سمرددت فمـ رء أٞم٣م هم٣مفمٙمف سمرددي فملـ ٞمٖملس اظمل٠مَمـ، »: فُم٤م( سم٤مب اًمتقاوع. ومت٤7248مري  رواه اًمٌخ( 3)

. وُمٕمٜمك ىمقًمف: يمٜم٧م ؾمٛمٕمف اًمذي يًٛمع سمف.... اًم:. ىم٤مل اخلٓمك٤ميب ومكٞمام ٟم٘مٚمكف شفي٘مره اظمقت وأٞم٣م أىمره َمًل٣مءسم

ي٤ٌمذهك٤م هبكذه (: هذه أُمث٤مل، واعمٕمٜمك شمقومٞمكؼ اهلل ًمٕمٌكده ذم إقمكامل اًمتكل 22/3:6  شاًمٗمتص»احل٤مومظ رم 

ٕقمْم٤مء، وشمٞمًػم اعمح٦ٌم ًمف ومٞمٝم٤م، سم٠من حيٗمظ ضمقارطمف قمٚمٞمٝم٤م، ويٕمّمٛمف قمـ ُمقاىمٕم٦م ُم٤م يٙمره اهلل ُمـ اإلصٖم٤مء ا

ـ اًمًكٕمل إمم ُمكإمم اًمٚمٝمق سمًٛمٕمف وُمـ اًمٜمٔمر إمم ُم٤م هنك اهلل قمٜمف سمٌٍمه، وُمـ اًمٌٓمش ومٞمام ٓ حيؾ ًمكف سمٞمكده و

٦م إضم٤مسم٦م اًمكدقم٤مء. وذًمكؽ أن ُمًك٤مقمل اإلٟمًك٤من ٤م: وىمد يٙمقن قمؼم سمذًمؽ قمـ هقماًم٤ٌمـمؾ سمرضمٚمف. وىم٤مل أيًْم 

 ؤوط٤مطم٤مؿمٞم٦م: ري٤مض اًمّم٤محللم شمٕمٚمٞمؼ اًمِمكٞم: ؿمكٕمٞم٥م إرٟمك اٟمٔمريمٚمٝم٤م إٟمام شمٙمقن هبذه اجلقارح اعمذيمقرة. 

 ُمٕمٜمك اًم٘مًؿ إظمػم ُمـ احلدي٨م ذم اًمٗمتص. اٟمٔمر(. و77ص:  
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 اًمٗمرائض هل أطم٥م إقمامل إمم اهلل.حلدي٨م يدل قمغم أن وهذا ا

 ،وي٘مكع سمؽميمٝمك٤م اعمٕم٤مىمٌك٦م ،إُمكر سمك٤مًمٗمرائض ضمك٤مزم :شايمٖملتح» دموم٣مل ايمْمقدم همٝمام ٞمٗمٙمف احلل٣مهمظ 

ومٚمٝمذا يم٤مٟم٧م  ،ومٙم٤مٟم٧م اًمٗمرائض أيمٛمؾ حتّمٞمؾ اًمثقاب ذمن اؿمؽمك إإُمريـ و ذمؾ ٗمسمخالف اًمٜم

ورم اإلشمٞمك٤من سمك٤مًمٗمرائض  ،٤مٕصؾ واًمٜمٗمؾ يم٤مًمٗمرعواًمٗمرائض يم ،٤مأطم٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم وأؿمد شم٘مريًٌ 

وإفمٝمك٤مر قمٔمٛمك٦م  ،وشمٕمٔمٞمٛمكف سم٤مٟٓم٘مٞمك٤مد إًمٞمكف ،واطمؽمام أُمكر قمغم اًمقضمف اعم٠مُمقر سمف اُمتث٤مل إُمر

واًمذي ي١مدى اًمٗمكرائض ىمكد يٗمٕمٚمكف  ،ومٙم٤من اًمت٘مرب سمذًمؽ أقمٔمؿ اًمٕمٛمؾ ،اًمرسمقسمٞم٦م وذل اًمٕمٌقدي٦م

ومٞمج٤مزى سم٤معمح٦ٌم اًمتل هل هم٤مي٦م ُمـ  ،ًمٚمخدُم٦م ا٤م ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م وُم١مدى اًمٜمٗمؾ ٓ يٗمٕمٚمف إٓ إيث٤مرً ظمقومً 

 يت٘مرب سمخدُمتف
(1)

. 

 فمالَم٣مت حم٥ٌم اهلل سمٔم٣ملم يمٙمٔمٌد:»

 :ايمٔمالَم٣مت ايمتل إذا وصمدت دم ايمٔمٌد أو أضمس هب٣م سمدل فمعم أن اهلل حيٌف

ر ًمكف طمًـ اًمتدسمػم ًمف ومػمسمٞمف ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م قمغم أطمًـ ٟمٔم٤مم ويٙمت٥م اإليامن ذم ىمٚمٌكف ويٜمكقِّ  -2

 ًم٤ًمٟمف سمذيمره وضمقارطمف سمٓم٤مقمتف. ويًتخٚمّمف ًمٕم٤ٌمدشمف ومٞمِمٖمؾ ف عمحٌتفقم٘مٚمف ومٞمجتٌٞم

اًمّمٜمٞمع.ٚملم واًمٚمٓمػ وإظمذ سم٤مٕؾمٝمؾ وطمًـ اًمرومؼ سم٤مًمٕمٌد واعمراد اًم -1

واًمرو٤م  ًمٕمٌد اًمذي حيٌف اًمرب واعمٞمؾ إًمٞمفواعمراد ىمٌقل اًم٘مٚمقب هلذا ا ،اًم٘مٌقل ذم إرض -3

إن اهلل إذا أضمل٤م »: طرؾمكقل اهلل ىم٤مل: ىم٤مل   قمٜمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م أسمق هريرة

ٌّف ٣مإين أضم٤م همالٞمً  :دفم٣م صمػميؾ همٗم٣مل افمًٌد  إن اهلل  :شمؿ يٛمل٣مدي دم ايمًلامء همٝمٗملقل ،همٝمحٌف صمػميؾ ،همٟمضم

دفمل٣م  اأزمٕملض فمٌلًد يملف ايمٗمٌلقل دم إرض، وإذا  يقوعهمٟمضمٌقه، همٝمحٌف أهؾ ايمًامء، شمؿ  ٣محي٤م همالٞمً 

صمػميلؾ شملؿ يٛمل٣مدي دم أهلؾ ايمًلامء إن اهلل همٟمزمٕمّمف، همٝمٌٕمّملف  ٣مفمٙمٝمف ايمًالم إين أزمٕمض همالٞمً  صمػميؾ

شه شمؿ سمقوع يمف ايمٌٕمّم٣مء دم إرضهمٝمٌٕمّمق ٣ميٌٕمض همالٞمً 
 (2)

.

وإن  ،إن فمٓمؿ اجلزاء َمع فمٓملؿ ايملٌالء»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل آسمتالء، ومٕمـ أٟمس  -1

شوَمـ ؽمخط همٙمف ايمًخط ،ريض همٙمف ايمرو٣مازمتالهؿ همٚمـ  ٣ماهلل إذا أضم٤ّم ومقَمً 
 (3)

. 
                                                                          

 ٤ٌمت. ومؽمى سمٕمْمٝمؿ ُمكثالعم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ شمٕمٔمٞمؿ سمٕمض اًمٜمقاومؾ قمغم اًمٗمرائض واًمقاضم ٤مهذا ظمالومً ( 2)

حي٤مومظ أؿمد اعمح٤مومٔم٦م قمغم ىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمع اجلامقم٦م وهذا رء طمًـ، وًمٙمٜمف يْمٞمع صالة اًمٗمرض سمت٠مظمػمه٤م 

 قمـ وىمتٝم٤م أو شمريمٝم٤م ُمع اجلامقم٦م.

 (.3748( سم٤مب يمالم اًمرب ُمع ضمؼميؾ، وُمًٚمؿ  8158رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

ُم٤مضمكف (، صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 34:7  ص اًمؽمُمذيوطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞم ُم٤مضمفرواه اًمؽمُمذي واسمـ  ضمًـ:( 3)

 (.2677(، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  5142 
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ُمـ اًمِمكٖمؾ سم٤مًمكدٟمٞم٤م همكػمة ؿ هبقويٗمرغ ىمٚماًمٌالء طمتك يٛمحّمٝمؿ ُمـ اًمذٟمقب  اعسم٠مٟمق ومٞمٌتٚمٞمٝمؿ

 ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ.

لٙمف اإذا أضم٤م اهلل فمًٌد » :طاعمقت قمغم قمٛمؾ ص٤مًمص، يمام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  -5 ًّ وُمك٤م  :ىمك٤مًمقا شفم

ٚمف؟ ىم٤مل ًّ شزمكم يلدي أصمٙملف ضمتلك يلرى فمٛملف صمغماٞملف أو َملـ ضمقيملف ٣مًح لص٣ميمفمٚماًل  يقهمؼ يمف» :قم
 

(1()2)
. 

 يم٥ٌم ظمح٥ٌم اهلل سمٔم٣ملم؟إؽم٣ٌمب اجل٣م

ک گ گ گ گ ﴿٤ممم: ىمراءة اًم٘مرآن سم٤مًمتدسمر واًمتٗمٝمؿ عمٕم٤مٟمٞمف وُم٤م أريد سمف. ىم٤مل شمٕم -2

 .[11حمٚمد:] ﴾ڳ ڳ ڳ

ومٝمذا هق  .[19:ص] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ :سمٔم٣ملم ووم٣مل

ًمتٗمٙمػم ذم ُمٕمٜمك ُم٤م ي٘مكرأ وأن يِمٖمؾ ىمٚمٌف سم٤م ،اعم٘مّمقد إقمٔمؿ واعمٓمٚمقب إهؿ ُمـ إٟمزال اًم٘مرآن

رضم٤مًء.و اُمع يمؾ آي٦م سمٛمِم٤مقمره وقمقاـمٗمف دقم٤مًء واؾمتٖمٗم٤مرً ٤موب ويتج

اًمت٘مرب إمم اهلل سم٤مًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض ٕهن٤م شمقصؾ إمم درضم٦م اعمح٦ٌم يمام ضم٤مء ذم احلكدي٨م  -1

همٗمد آذٞمتف زم٣محلرب، وَم٣م سمٗمرب إرم فمٌدي زمًمء أضم٤م إرم ممل٣م اهمؼمولتف  ٣مَمـ فم٣مدى رم ويمٝمً »اًم٘مدد: 

 ،زم٣ميمٛمقاهمؾ ضمتك أضمٌف، هم١مذا أضمٌٌتف ىمٛم٦م ؽملٚمٔمف ايملذي يًلٚمع زملف و َم٣ميزال فمٌدي يتٗمرب إرم ،فمٙمٝمف

ـ ئٛملف ويملايمتل يٚمًم هبل٣م، وإن ؽملٟميمٛمل ٕفمْمٝم ورصمٙمف ،ويده ايمتل يٌْمش هب٣م ،زمٌمه ايمذي يٌٌم زمفو

.شاؽمتٔم٣مذين ٕفمٝمذّٞمف

 قمكغم طمًك٥م ٟمّمكٞمٌف ُمكـ  أن يٙمثر ذيمر اهلل سم٤مًمٚم٤ًمن واًم٘مٚم٥م واًمٕمٛمؾ ومٜمّمٞمٌف ُمـ اعمحٌك٦م -3

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ وأٟمكف ؾمك٥ٌم ًمٚمٗمكالح، يمثك٤مر ُمكـ ذيمكرهشمٕم٤ممم سم٤مإل وهلذا أُمر ،اًمذيمرهذا 

.[20:واجلٚمٔم٥م ،15ٕٞمٖم٣مل:ا] ﴾ڃ ڃ

 اعمرشم٘مكك،أن شم١مصمر حم٤مسمف قمغم حم٤مسّمؽ قمٜمد همٚم٤ٌمت اهلقى، وأن شمتًٜمؿ إمم حم٤مسّمف وًمق صكُٕم٥م  -1

 وقمالُم٦م هذا اإليث٤مر ؿمٞمئ٤من:

 ومٕمؾ ُم٤م حيٌف اهلل وًمق يم٤مٟم٧م ٟمٗمًؽ شمٙمرهف. -أ

 يم٤مٟم٧م ٟمٗمًؽ حتٌف. شمرك ُم٤م يٙمرهف اهلل وًمق -ب

ُم٤م اسمتغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٌكده اعمك١مُمـ سمٛمحٌك٦م اًمِمكٝمقات واعمٕمك٤ميص  :-محف اهللر-وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 
                                                                          

 (.418رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح:( 2)

 .(246-244اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ:  ( 1)
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ٗمع وأظمػم وأدوم وًمٞمج٤مهكد ٟمٗمًكف ٟمهق أومْمؾ ُمٜمف وأ وُمٞمؾ ٟمٗمًف إًمٞمٝم٤م إٓ ًمٞمًقىمف هب٤م إمم حم٦ٌم ُم٤م

، ومٙمٚمام ٟم٤مزقمتف ٟمٗمًكف هذه اعمج٤مهدة حم٦ٌم اهلل واًمقصقل إمم اعمحٌقب إقمغم ومتقرصمف قمغم شمريمٝم٤م هلل

سف ذًمكؽ اًمِمكقق واإلرادة سمِمكقق  ;واؿمتدت إرادشمف هل٤م وؿمكقىمف إًمٞمٝمك٤م شمٚمؽ اًمِمٝمقات إمم

 وضمؾ. وهل حم٦ٌم اهلل قمز أقمٔمؿ وحم٦ٌم أيمؼم

ُمِم٤مهدة سمره شمٕم٤ممم وإطم٤ًمٟمف وآٓئكف وٟمٕمٛمكف اًمٔمك٤مهرة واًم٤ٌمـمٜمك٦م وم٢مهنك٤م داقمٞمك٦م إمم حمٌتكف،  -5

 ٤موٓ أطمد أقمٔمكؿ إطمًك٤مٟمً  ،ض ُمـ أؾم٤مء إًمٞمٝم٤مواًم٘مٚمقب ىمد ضمٌٚم٧م قمغم حم٦ٌم ُمـ أطمًـ إًمٞمٝم٤م وسمٖم

 قمغم أطمد ُمـ اهلل قمزوضمؾ.

ُمٓم٤مًمٕم٦م اًم٘مٚم٥م ٕؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمِم٤مهدهت٤م وُمٕمرومتٝم٤م وشم٘مٚم٥م اًم٘مٚم٥م ذم ري٤مض هذه اعمٕمروم٦م،  -6

يكدظمؾ ُمٜمكف ظمكقاّص  أطمٌّف ٓ حم٤مًم٦م، وهذا اًم٤ٌمب اًمذي ومٛمـ قمرف اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف

وٓ يِمٌع ُمـ ُمٕمرومتكف أطمكٌد  ،اًمذي ٓ يدظمؾ ُمٜمف همػمهؿ ٤مسمف وهق سم٤مب اعمحٌلم طم٘م   أوًمٞم٤مء اهلل اًمٕم٤مروملم

وحم٦ٌم إمم اهلل وم٢مذا اٟمْمّؿ داقمل اإلطم٤ًمن واإلٟمٕم٤مم إمم داقمل  ٤مازدادوا ؿمقىمً  ;يمٚمام سمدا هلؿ ُمٜمف قمٚمؿ ،ُمٜمٝمؿ

ػم، اًم٘مٚمقب وأظمٌثٝم٤م وأسمٕمده٤م قمكـ يمكؾ ظمك ؤاًمٙمامل واجلامل مل يتخٚمػ قمـ حم٦ٌم ُمـ هذا ؿم٠مٟمف إٓ أرد

 .اًم٘مٚمقب قمغم حم٦ٌم اعمحًـ اًمٙم٤مُمؾ ذم أوص٤مومف وأظمالىمف وم٢من اهلل ومٓمر

واخلْمككقع واًمتككذًمؾ واإلظمٌكك٤مت  ،اٟمٙمًكك٤مر اًمٕمٌككد سمككلم يككدي اًمككرب وآومت٘مكك٤مر إًمٞمككف -7

وآٟمٓمراح سملم يديف، ومام أىمرب اجلؼم ُمـ هذا اًم٘مٚم٥م اعمٙمًقر، وُمك٤م أدٟمكك اًمٜمٍمك وآؾمتًالم 

ىمٚمك٥م متٙمكـ ُمٜمكف  ٟمٗمًف ًمرسمف وأطمك٥م اًم٘مٚمكقب إمم اهللُمـ هذا اًمٕمٌد اًمذي أذل  واًمرمح٦م واًمرزق

هكذه  يديكف ٕن واهلل ؾمٌح٤مٟمف حي٥م ُمـ قمٌده أن يٙمٛمؾ ُم٘م٤مم اًمذل سمكلم ،آٟمٙم٤ًمر وُمٚمٙمتف اًمذًم٦م

 طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م.

 ،قىمقف سمت٠مدب ُمٕمكفواًم ،ل اإلهلل عمٜم٤مضم٤مشمف وشمالوة يمالُمفسم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم وىم٧م اًمٜمزواخلٚمقة  -8

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ :٦موشمقسمكك ااؾمككتٖمٗم٤مرً سمكك٠مدب اًمٕمٌقديكك٦م 

 .[26ايمًجدة:] ﴾ڱ ں ں

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :وومللل٣مل سمٔمللل٣ملم

[9ايمزَمر:] ﴾ىئېئ ىئ ىئ ېئ
 (1)

. 

 طذلب١ ايسضٍٛ فطٌ  -2
                                                                          

 (.255-:24ص:   اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ:( 2)
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  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ﴿ :ومللل٣مل اهلل سمٔملللل٣ملم

وىمك٤مل ، [1، 3ايمٛمجؿ:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل .[32آل فمٚمران:]

ٱ ٻ ٻ ﴿: . وىمك٤مل شمٕمك٤ممم[7احلمم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿: ٤مممشمٕم

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم، [80ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٻ ٻ پپ

 .[63ايمٛمقر:] ﴾ڳ ڳ ڳ

 ًٓ ڈ ژ ﴿: شمٕمك٤مممىم٤مل  ، حم٦ٌم اهلل قمز وضمؾ وهل أقمٔمؿ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدةجي٥م قمغم اًمٕمٌد أو

سمجٛمٞمع اًمٜمٕمؿ فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م صمكؿ ٕٟمف هق اًمرب اعمتٗمْمؾ قمغم قم٤ٌمده  [265]ايمٌٗمرة: ﴾ژ ڑ ڑک

 طسمٕمد حم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم دم٥م حم٦ٌم رؾمقًمف حمٛمد 
(1)

ٌ  . ش  ،٤م هلل ًمكزم أن يتٌكع اًمرؾمكقلومٛمـ يم٤من حم

 ُمـ ومٕمؾ هذا وم٘مكد ومٕمكؾ ُمك٤م حيٌكف اهلل.وٞمٕمف ومٞمام أُمر ويت٠مؾمك سمف ومٞمام ومٕمؾ. ومٞمّمدىمف ومٞمام أظمؼم ويٓم

ٟمف هكق اًمكذي دقمك٤م إمم اهلل وقمكرف سمكف ٌٕتف قمالُم٤مت أوهل٤م حمٌتف واشم٤ٌمقمف.وىمد ضمٕمؾ اهلل ٕهؾ حم

وسمٚمغ ذيٕمتف وسملم أطمٙم٤مُمف ومام طمّمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمكـ ظمكػم رم اًمكدٟمٞم٤م وأظمكرة ومٕمكغم يكد هكذا 

طشم٤ٌمقمف اًمرؾمقل، وٓ يدظمؾ أطمد اجلٜم٦م إٓ سمٓم٤مقمتف وا
(2)

. 

أن ي٘مقن اهلل ورؽملقيمف أضمل٤م  ،شمالث َمـ ىمـ همٝمف وصمد ضمالوة اإليامن» :حلدي٧م اظمتٖمؼ فمٙمٝمفاوذم 

 ،فايم٘مٖمر زمٔملد أن أٞمٗملذه اهلل َمٛمل دموأن ي٘مره أن ئمقد  ،ٓ حيٌف إٓ هلل ،وأن حي٤م اظمرء ،ؽمقامه٣مإيمٝمف مم٣م 

شايمٛم٣مر دمىمام ي٘مره أن يٗمذف 
 (3)

. 

وىمد ضم٤مء سمخّمكقص حمٌتكف  ،اعمرشم٦ٌم ذمومٛمح٦ٌم اًمرؾمقل شم٤مسمٕم٦م عمح٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ٓزُم٦م هل٤م وشمٚمٞمٝم٤م 

ٓ ي٠مَمـ أضمدىمؿ ضمتك » :طًم٘مقًمف  ;ووضمقب شم٘مديٛمٝم٤م قمغم حم٦ٌم يمؾ حمٌقب ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم ط

شيمده وايمٛم٣مس أمجٔمكماف َمـ ويمده ووأىمقن أضم٤م إيمٝم
 (4)

.  

 ذميمكام ضمك٤مء  ،أطمك٥م إًمٞمكف ُمكـ ٟمٗمًكف طسمؾ ورد أٟمف جي٥م قمغم اعمك١مُمـ أن يٙمكقن اًمرؾمكقل 

ي٤م رؾمقل اهلل ٕٟمك٧م أطمك٥م إزم ُمكـ يمكؾ رء إٓ ُمكـ  :ىم٤مل أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :احلدي٨م

وم٢مٟمكؽ أن  :وم٘م٤مل ًمف قمٛمكر شك أىمقن أضم٤م إيمٝمؽ َمـ ٞمٖمًؽزمٝمده ضمت ايمذي ٞمٖمزو»وم٘م٤مل: ، ٟمٗمز

                                                                          

 (.85يمت٤مب اًمتقطمٞمد د / ص٤مًمص سمـ ومقزان اًمٗمقزان. ص:  ( 2)

 ( ط: داراسمـ اعم٤ٌمرك.49، 48سمـ شمٞمٛمٞمف ص:  ااًمٕمٌقدي٦م ًمِمٞم: اإلؾمالم  اٟمٔمر( 1)

 (.54( سم٤مب ُمـ اظمت٤مر اًميب واًم٘متؾ واهلقان قمغم اًمٙمٗمر، وُمًٚمؿ  7653رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

 ط.( سم٤مب وضمقب حم٦ٌم رؾمقل اهلل 55( سم٤مب طم٥م اًمرؾمقل ُمـ اإليامن، و ُمًٚمؿ  25رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)
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شأن ي٣م فمٚمر»، وم٘م٤مل ـ ٟمٗمزأطم٥م إزم ُم
(1)

.  

قمغم حم٦ٌم يمؾ رء ؾمقى حم٦ٌم اهلل وم٢مهن٤م شم٤مسمٕمف هل٤م  ُم٦مٌ دا وُم٘مَ  واضم٦ٌمٌ  طومٗمل هذا أن حم٦ٌم اًمرؾمقل 

يمكؾ ُمكـ يمك٤من ىمٚم٥م اعم١مُمـ وشمٜم٘مص سمٜم٘مّم٤مهن٤م و ذمٕضمٚمف شمزيد سمزي٤مدة حم٦ٌم اهلل اهلل و ذمٕهن٤م حم٦ٌم 

وشم٘مديؿ ىمقًمف قمكغم  شم٤ٌمقمفاوشم٘متع شمٕمٔمٞمٛمف وشمقىمػمه  طاهلل وٕضمٚمف وحمٌتف  ذموم٢مٟمام حي٥م  ،٤م هللحمًٌ 

 .يمؾ أطمد ُمـ اخلٚمؼ وشمٕمٔمٞمؿ ؾمٜمتف

يمٛمحٌك٦م  ،٤م عمح٦ٌم اهلل وشمٕمٔمٞمٛمفويمؾ حم٦ٌم وشمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٌنم وم٢مٟمام دمقز شمٌٕمً  :وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل

ومك٢من أُمتكف حيٌقٟمكف عمحٌك٦م اهلل ًمكف  ،٦ٌم ُمرؾمٚمف وشمٕمٔمٞمٛمكفوم٢مهن٤م ُمـ مت٤مم حم ;وشمٕمٔمٞمٛمف طرؾمقل اهلل 

ٌا  اهلل ٦مويٕمٔمٛمقٟمف وجيٚمقٟمف إلضمالل اهلل ًمف ومٝمل حم٦ٌم ُمـ ُمقضم٤ٌمت حم
(2)

. 

وهق يمكام  قمٌد اهلل ورؾمقًمف وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف. ومٝمق ،اعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل أٟمزًمف اهلل ومٞمٝم٤م طومٚمف 

شَمـ يٗمرع زم٣مب اجلٛم٥م وأٞم٣م أول ،٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مأٞم٣م أىمثر إٞمٌٝم٣مء سمٌٔمً » :طىم٤مل 
 (3)

. 

: أفمْمٝمل٦م صمقاَملع همّملٙم٦م فملعم إٞمٌٝمل٣مء زمًل٦م  » :طىم٤مل  :همّمٙمف اهلل فمعم إٞمٌٝم٣مء وهق ايمذي

وأرؽملٙم٦م  ،اا وؿمٜملقرً وصمٔمٙم٦م رم إرض َمًلجًد  ،وأضمٙم٦م رم ايمٕمٛم٣م ؿ ،وٞمٌمت زم٣ميمرفم٤م ،ايم٘مٙمؿ

شٌٝمقنوطمتؿ يب ايمٛم ،إلم اخلٙمؼ ىم٣مهم٥م
(4)

. 

سمٛمُملؼ فمٛملف ؽمٝمد ويمد آدم يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م، وأول َملـ أٞم٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وهق ؽمٝمد ويمد آدم

شإرض، وأول ؾم٣مهمع وَمُمٖمع
 (5()6)

. 

مم مجٞمكع اًمث٘مٚمكلم اجلكـ إو ،وهق رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م وهق أومْمؾ اخلٚمؼ قمغم اإلـمالق.

 ،ورومع ذيمره ،وىمد ذح اهلل ًمف صدره ،وهق أومْمؾ اًمرؾمؾ وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ٓ ٟمٌل سمٕمده ،ٟمسواإل

ي ىمك٤مل شمٕمك٤ممم وهق صك٤مطم٥م اعم٘مك٤مم اعمحٛمكقد اًمكذ ،قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمره وضمٕمؾ اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر

 .[79:اإلهاء] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ومٞمف:

اعم٘م٤مم اًمذي ي٘مٞمٛمف اهلل ومٞمف ًمٚمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمػمحيٝمؿ رهبؿ ُمكـ ؿمكدة اعمقىمكػ  :أي

                                                                          

 ط.( سم٤مب يمٞمػ يم٤مٟم٧م يٛملم اًمٜمٌل ٤7368مري  رواه اًمٌخ( 2)

 م.2:98 – 2518اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  - اًمٙمقي٧م –دار اًمٕمروسم٦م ( 2/298ضمالء إومٝم٤مم  ( 1)

 .ش٣مأٞم٣م أول ايمٛم٣مس يُمٖمع دم اجلٛم٥م وأٞم٣م أىمثر إٞمٌٝم٣مء سمٌٔمً » :ط( سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 2:7رواه ُمًٚمؿ  ( 3)

 ( يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة.634رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 قمغم مجٞمع اخلالئؼ.ط ( سم٤مب شمٗمْمٞمؾ ٟمٌٞمٜم٤م 3389رواه ُمًٚمؿ  ( 5)

ـ مجٞمؾ زيٜمق. ص:  اٟمٔمر( 6)  (.:2ىمٓمقف ُمـ اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م وإظمالق اًمٜمٌقي٦م وأداب اإلؾمالُمٞم٦م: حمٛمد سم
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وىمكد هنكك قمكـ  ،وهق أظمِمك اخلٚمؼ هلل وأشم٘م٤مهؿ ًمكف ،دون همػمه ُمـ اًمٜمٌٞملم طوُم٘م٤مم ظم٤مص سمف 

 :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ،ع أصقاهتؿ قمٜمدهروم

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ٱ           ڭ      

 .[5-1احلجرات:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ن اعمٜمزًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمكد اًم٘مكرآ ذمشمٕمٔمٞمؿ ؾمٜمتف واقمت٘م٤مد وضمقب اًمٕمٛمؾ هب٤م وأهن٤م  طوُمـ شمٕمٔمٞمٛمف 

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :ٕهن٤م وطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل شمٕمك٤ممم; وضمقب اًمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمٛمؾ ذماًمٙمريؿ 

 .[1، 3ايمٛمجؿ:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ومال جيقز اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠مهن٤م أو اًمٙمالم ومٞمٝمك٤م سمتّمكحٞمص أو شمْمكٕمٞمػ ًمٓمرىمٝمك٤م 

ل اجلٝم٤مل قمكغم ؾمكٜم٦م هذا اًمزُم٤من شمٓم٤مو ذموىمد يمثر  ،وأؾم٤مٟمٞمده٤م أو ذح عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إٓ سمٕمٚمؿ وحتٗمظ

اعمراطمؾ إومم ُمكـ اًمتٕمٚمكٞمؿ  ذم٤م ُمـ سمٕمض اًمِم٤ٌمب اًمٜم٤مؿمئلم اًمذيـ ٓ يزاًمقن اًمرؾمقل ظمّمقًص 

اًمكرواة سمٖمكػم قمٚمكؿ ؾمكقى ىمكراءة  ذمقن طمكرإطم٤مديك٨م وجي ذموص٤مروا يّمححقن ويْمٕمٗمقن 

 ؿ أن يت٘مكقا اهلل وي٘مٗمكقا قمٜمكد طمكدهؿاًمٙمت٥م وهذا ظمٓمر قمٔمٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ وقمغم إُم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم
(1)

. 

 ط حلهِ اهلل تعاىل ٚ طاع١ ايسضٍٛ داالْكٝافطٌ  -3
ىئ ىئ ىئ ﴿  : وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ڃ چ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و  ،[ 59ايمٛم٣ًمء:]   ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڑ  ۇئ ﴿:  وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،[ 69]ايمٛم٣ًمء:   ﴾ژ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ  يمٛمقر]   ﴾ۇئ  ۅ ﴿  : وىم٤مل ،[ 52: ا ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

   ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[٣65مء:ايمٛمً]

وشم٘مديؿ أُمره قمكغم  ،ومٗمل هذه أي٤مت وهمػمه٤م إُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل وشم٘مديؿ طمٙمٛمف قمغم يمؾ طمٙمؿ

 ظمذوا سمًٜمتف. :أي :﴾ىئ ىئ﴿واشمٌٕمقا يمت٤مسمف.  :أي :﴾ېئ ىئ﴿ يمؾ أُمر
                                                                          

 ( سمتٍمف.91-85يمت٤مب اًمتقطمٞمد د / ص٤مًمص سمـ ومقزان اًمٗمقزان. ص:  ( 2)
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 ؿمٝم٤مدة أٟمف رؾمقل وهذا ُمـ ُم٘مت٣م ،سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر سمف وشمرك ُم٤م هنك قمٜمف طدم٥م ـم٤مقم٦م اًمٜمٌل و

 اهلل.

ۈئ ېئ ﴿ :ىمقًمكف ذمآي٤مت يمثػمة شم٤مرة ُم٘مروٟم٦م ُمع ـم٤مقم٦م اهلل يمكام  ذماهلل شمٕم٤ممم سمٓم٤مقمتف  وىمد أُمر

 ذميمكام  ،ُمٗمكردة ٤موشمك٤مرة يك٠مُمر هبك ،وأُمث٤مهل٤م ُمـ أي٤مت، [59ايمٛم٣ًمء:] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 .[80:ايمٛم٣ًمء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: ىمقًمف

 .[56: ايمٛمقر] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :ىمقًمف ذموشم٤مرة يٕمٚمؼ اًمرمح٦م سمٓم٤مقمتف يمام 

ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم ذميمام  طد ُمـ قمَم رؾمقًمف وشم٤مرة يتققم

 .[63ايمٛمقر:] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

اًمدٟمٞم٤م سم٘متكؾ أو طمكّد  ذمىمٚمقهبؿ ُمـ يمٗمر أو ٟمٗم٤مق أو سمدقم٦م أو قمذاب أًمٞمؿ  ذمشمّمٞمٌٝمؿ ومتٜم٦م  :أي

ًٌ  شم٤ٌمقمفاووىمد ضمٕمؾ اهلل ـم٤مقمتف  ،ضمٚم٦م٤مأو طمٌس أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٕم حمٌك٦م اهلل  ًمٜمٞمؾ ٤مؾمٌ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﴿: ىم٤مل شمٕمك٤ممم ٖمٗمرة ذٟمقسمف.وُم ،ًمٚمٕمٌد

 .[32فمٚمران:آل ] ﴾چ چ

 ًٓ وىمك٤مل  ،[51ايمٛملقر:] ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿ :ىم٤مل شمٕمك٤ممم :وصمٔمؾ ؿم٣مفمتف هداي٥م وَمٔمِمٝمتف وال

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ﴿شمٕم٤ممم

 .[50ايمٗمِمص:] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ

وصمٔمؾ ؿم٣مفمتف ؽم٤ٌم ايمٖمقز ايمٔمٓمٝمؿ
(1)

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ے ﴿: ىم٤مل شمٕمك٤ممم :

 .[72إضمزاب:] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ومٜمحٔمك سمٛمح٦ٌم رسمٜمك٤م سم٤مشم٤ٌمقمٜمك٤م رؾمكقًمف  .ويمؾ سمريم٦م ،ويمؾ ومْمؾ ،ف يمؾ ظمػمومٗمٞم ط شم٤ٌمقمفاأُم٤م 

  وشمٖمٗمر ًمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م. ،ط

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ :ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم :وصمٔمؾ دم ؿم٣مفمتلف ضمٝمل٣مة ايمٗمٙملقب

 .[11ٕٞمٖم٣مل:ا] ﴾ۉ ۉ ېې

 ًٌ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ :ىمك٤مل شمٕمك٤ممم :يملدطمقل اجلٛمل٥م ٣موصمٔمؾ دم ؿم٣مفمتف ؽمٌ

وذم  .[23ايمٛم٣ًمء:] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ

: يك٤م رؾمكقل اهلل وُمكـ ىمك٤مًمقا شل يدطمٙمقن اجلٛم٥م إٓ َملـ أيبىمؾ أَمت» :ىم٤مل ط: أن اًمٜمٌل اًمّمحٞمص

                                                                          

 (.9:-6:وي ص:  ًمٚمِمٞم: / ُمّمٓمٗمك اًمٕمد -حمٛمد رؾمقل اهلل ( 2)
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شوَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك ،َمـ أؿم٣مفمٛمل دطمؾ اجلٛم٥م»ىم٤مل: ؟ ي٠مسمك
 (1)

. 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿:ٕمك٤ممموم٘مك٤مل شم ،وأظمؼم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ومٞمف اًم٘مدوة احلًكٜم٦م ُٕمتكف

 .[12إضمزاب:] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 ذم طاًمتك٠مد سمرؾمكقل اهلل  ذمهذه أيك٦م اًمٙمريٛمك٦م أصكؾ يمٌكػم  :وم٣مل ازمـ ىمثغم رمحف اهلل سمٔم٣ملم

 ذميكقم إطمكزاب  طوهلذا أُمر شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمٜم٤مس سم٤مًمت٠مد سمك٤مًمٜمٌل  ،أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف

صكٚمقات اهلل قمٚمٞمكف واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج ُمكـ رسمكف قمكز وضمكؾ.  دشمفجم٤مهُمّم٤مسمرشمف وُمراسمٓمتف وصؼمه و

 إمم يقم اًمديـوؾمالُمف قمٚمٞمف دائاًم 
(2)

. 

٤م ُمـ اًم٘مرآن وم٤مًمٜمٗمقس أطمكقج إمم ٟمحق أرسمٕملم ُمقوٕمً  ذم شم٤ٌمقمفاووىمد ذيمر اهلل ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل 

وم٢من اًمٓمٕم٤مم واًمنمكاب إذا ومك٤مت احلّمكقل  ،ُمٜمٝم٤م إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب شم٤ٌمقمفاوُمٕمروم٦م ُم٤م ضم٤مء سمف 

 اًمدٟمٞم٤م. ذمؾ اعمقت قمٚمٞمٝمام طمّم

سم٤مٓىمتكداء سمكف  ط، وىمد أُمكر وم٤مشم٤م طمّمؾ اًمٕمذاب واًمِم٘م٤مء اًمدائؿ إذا شم٤ٌمقمفاووـم٤مقم٦م اًمرؾمقل 

صٙمقا ىملام رأيتٚملقين » :طوم٘م٤مل  ،وأن شم١مدي قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يم٤من ي١مدهي٤م هب٤م ،أداء اًمٕم٤ٌمدات ذم

شأصقم
(3)

. 

شطمذوا فمٛمل َمٛم٣مؽم٘م٘مؿ» :طووم٣مل 
 (4)

. 

شٝمف أَمرٞم٣م همٜمق رديمٝمس فمٙمفمٚماًل  َمـ فمٚمؾ» :طووم٣مل 
 (5)

. 

شَمـ رنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل» :ط ووم٣مل
 (6)

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م إُمر  

شسمف واًمٜمٝمل قمـ خم٤مًمٗمتف سم٤مٓىمتداء
(7)

. 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أيك٦م وم٣مل: وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

: طوم٘مك٤مل اًمٜمٌكل  ،دظمؾ ىمٚمقهبؿ ُمٜمٝم٤م رء مل يدظمؾ ىمٚمقب ُمـ رء :ىم٤مل [181ايمٌٗمرة:] ﴾ڎ ڈڈ

 .شؿمٔمٛم٣م وؽمٙمٚمٛم٣مومقيمقا ؽمٚمٔمٛم٣م وأ»
                                                                          

 (.8391رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 م.:::2-2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط:  (:7/4:2شمٗمًػماسمـ يمثػم  اٟمٔمر( 1)

 ( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إضم٤مزة ظمؼم اًمقاطمد اًمّمدوق ذم إذان واًمّمالة.:792رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

 .( صحٞمص اجل٤مُمع. ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر 8993رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 ( سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًم٤ٌمـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر.2829رواه ُمًٚمؿ  ( 5)

 (.69( وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3141( واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  2515رواه ُمًٚمؿ  ( 6)

 (.92يمت٤مب اًمتقطمٞمد د / ص٤مًمص اًمٗمقزان ص:  ( 7)
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﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﴿ :ىمٚمقهبؿ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم اإليامنوم٠مًم٘مك اهلل  :وم٣مل

  ﴿ شوملد همٔمٙمل٦م» :ىم٤مل .[186ايمٌٗملرة:] ﴾﯀ ﯁        

مئ ىئ ﴿ .شوملد همٔمٙمل٦م» :ىمك٤مل [186ايمٌٗمرة: ] ﴾     ڭ ڭ ڭ ڭ

شومد همٔمٙم٦م» :ىم٤مل [186ايمٌٗمرة:] ﴾يئ جب حبخب مب ىب
 (1)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب سمٞم٤من أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يٙمٚمػ إٓ ُم٤م يٓم٤مق.237رواه ُمًٚمؿ  ( 2)
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 طفطٌ ايصال٠ ع٢ً زضٍٛ اهلل  -4

ًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم  ط اإن ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قم٤ٌمده أن سمٕم٨م ومٞمٝمؿ رؾمقًمف حمٛمدً 

اًمٜمقر سم٢مذٟمف
(1)

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 . [261]آل فمٚمران:

 ُمكـ أضمكؾِّ  طأن يّمٚمقا قمٚمٞمف وم٤مًمّمالة واًمًكالم قمٚمٞمكف وُمـ طم٘مف اًمذي ذقمف اهلل قمغم أُمتف 

ڄ ڄ ڄ ﴿ :اًمٕم٤ٌمدات، وأومْمؾ اًمٓم٤مقم٤مت اًمتل ٟمت٘مرب هب٤م إمم اهلل. وم٘مد ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم

 .[56إضمزاب:] ﴾ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وصكالة اعمالئٙمك٦م اًمكدقم٤مء ،صمٜم٤مؤه قمٚمٞمكف قمٜمكد اعمالئٙمك٦م :صالة اهلل سمٔم٣ملموَمٔمٛمك 
(2)

، وصكالة 

 وىمد أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٦م قمـ ُمٜمزًم٦م قمٌكده وٟمٌٞمكف قمٜمكده ذم اعمكإل ،٤مرأدُمٞملم آؾمتٖمٗم

وأن اعمالئٙم٦م شمّمغم قمٚمٞمف صمؿ أُمر شمٕمك٤ممم أهكؾ اًمٕمك٤ممل  ،إقمغم سم٠مٟمف يثٜمك قمٚمٞمف قمٜمد اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم

 اًمًٗمكم سم٤مًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ قمٚمٞمف ًمتجٛمع اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ُمـ أهؾ اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم.

ومٚمٞمجٛمع  طوم٢مذا صغم قمغم اًمٜمٌل  .طمٞمقه سمتحٞم٦م اإلؾمالم: أي: ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ وُمٕمٜمك

وٓ ي٘مكقل قمٚمٞمكف  ،سملم اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ ومال ي٘متٍم قمغم أطمدمه٤م ومال ي٘م٤مل: صغم اهلل قمٚمٞمكف وم٘مكط

 ٤م.ٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمر هبام مجٞمٕمً  ،اًمًالم وم٘مط

وذيمر اسمكـ  ،ادً ٤م ُم١ميم٤م وإُم٤م اؾمتح٤ٌمسمً إُم٤م وضمقسمً  ;ذم ُمقاـمـ يت٠ميمد ـمٚمٌٝم٤م ومٞمٝم٤م طوشمنمع اًمّمالة قمٚمٞمف 

٘مقًمكف: اعمكقـمـ إول: وهكق سمدأه٤م سم- ٤مُمقـمٜمً  وارسمٕملم اواطمدً  شإومٝم٤مم ضمالء» اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف

 اظمتٚمٗمقا ذم وضمقهبك٤مو ٤مٝمتوىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ُمنموقمٞم -آيمده٤م ذم اًمّمالة ذم آظمر اًمتِمٝمدأمهٝم٤م و

ومٞمٝم٤م
(3)

 آؾمتًك٘م٤مء،اًمٕمٞمكديـ وٛمٕمك٦م وٓم٥م يمخٓمٌك٦م اجلآظمر اًم٘مٜمقت ورم اخلُ  :صمؿ ذيمر ُمـ اعمقاـمـ .

 .طوقمٜمد ذيمره  وقمٜمد دظمقل اعمًجد واخلروج ُمٜمف، وسمٕمد إضم٤مسم٦م اعم١مذن،

ومذيمر ومٞمٝم٤م أرسمٕمكلم وم٤مئكدة طصمؿ ذيمر رمحف اهلل اًمثٛمرات احل٤مصٚم٦م ُمـ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 
(4)

 

                                                                          

 (.87، 86ٕصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم / أيب قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئد احل٤مؿمدي ص:اًمّمحٞمص ُمـ ا( 2)

 (.إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل  :سم٤مب( 5/356  ذيمره اًمٌخ٤مري قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م( 1)

 (.334 –333ىمٞمؿ اجلقزي٦م ص:  ٓسمـ  -ضمالء إومٝم٤مم ( 3)

 (.413اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص:  ( 1)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ ﴿ اهلل ؾمكٌح٤مٟمف ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم اًم٘م٤مئكؾ: ُمٜمٝم٤م اُمتث٤مل أُمر

 . [56ب:إضمزا] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 طأن رؾمقل اهلل  ٕمـ أيب هريرة طمّمقل قمنم صٚمقات ُمـ اهلل قمغم اعمّمكم ُمرة: وم :وَمٛمٜم٣م

شاعم فمقم واضمدة صعم اهلل فمٙمٝمف فممًم َمـ ص»: ىم٤مل
 (1)

. 

شصلالة أولم ٞم٣مس يب يقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م أىمثلرهؿ فملعمّ » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ازمـ َمًٔمقد 
 

(2)
. 

يمكؾ دقمك٤مء حمجكقب طمتكك »: ىم٤مل ٕمـ قمكم وم ُمف.رضم٤مء إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء إذا ىمدُمٝم٤م أُم٤م :وَمٛمٜم٣م

شط قمغم حمٛمد ّمغما يُ 
 (3)

. 

ٕمٌكد اهلل سمكـ قمٛمكرو سمكـ . ومطإذا ىمرهن٤م سم١ًمال اًمقؾمكٞمٚم٦م ًمكف  ط٤م ؾم٥ٌم ًمِمٗم٤مقمتف أهن :وَمٛمٜم٣م

إذا ؽمٚمٔمتؿ اظم٠مذن همٗمقيمقا َمثؾ َم٣م يٗمقل شمؿ صٙمقا فمقم هم١مٞمف َملـ »: ي٘مقل طاًمٕم٤مص أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل 

ا اهلل رم ايمقؽمٝمٙم٥م هم١مهن٣م َمٛمزيم٥م دم اجلٛم٥م ٓ سمٛمٌٕمل إٓ يمٔمٌد َمـ فم٣ٌمد ا شمؿ ؽمٙمقهب٣م فممًم  طصعم فمقم صالة 

شضمٙم٦م يمف ايمُمٖم٣مفم٥م :اهلل وأرصمق أن أىمقن أٞم٣م هق همٚمـ ؽمٟمل رم ايمقؽمٝمٙم٥م
 (4)

. 

إ) أيمثكر  !ي٤م رؾمكقل اهلل :ىمٚم٧م :ىم٤مل يب سمـ يمٕم٥م ٕمـ أُ وم :وَمٛمٜم٣م أهن٣م ؽم٤ٌم يمٕمٖمران ايمذٞمقب

 َم٣م ؾمئ٦م» :؟ ىم٤ملاًمرسمع :ىمٚم٧م شَم٣م ؾمئ٦م»: ط ؟ وم٘م٤ملًمّمالة قمٚمٞمؽ ومٙمؿ أضمٕمؾ ًمؽ ُمـ صاليا

 :ىمٚمك٧م شَمل٣م ؾملئ٦م همل١من زدت همٜملق طملغم يملؽ» :؟ ىمك٤ملاًمٜمّمػ: . ىمٚم٧مشهم١من زدت همٜمق طمغم يمؽ

ا إذً » :؟ ىمك٤ملضمٕمؾ ًمكؽ صكالي يمٚمٝمك٤مأ :ىمٚم٧م شَم٣م ؾمئ٦م هم١من زدت همٜمق طمغم يمؽ»: ؟ ىم٤ملوم٤مًمثٚمثلم

شذٞمٌؽ ي٘مٖمك مهؽ وي٘مٖمر يمؽ
(5)

. 

ٕمكـ أيب ـمٚمحك٦م وم ;اًمًكٞمئ٤مت وحتكطُّ  شمرومكع اًمكدرضم٤مت، ط أن اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف :وَمٛمٜم٣م

يك٤م  :ىمك٤مًمقا ٤م ـمٞم٥م اًمٜمٗمس يرى ذم وضمٝمكف اًمٌنمكيقُمً  طأصٌص رؾمقل اهلل  :ىم٤مل إٟمّم٤مري 

َمـ ريب فملز  أصمؾ أسم٣مين آٍت »: رؾمقل اهلل أصٌح٧م اًمٞمقم ـمٞم٥م اًمٜمٗمس يرى ذم وضمٝمؽ اًمٌنم ىم٤مل
                                                                          

 .ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  (٤495م سمرىمؿ  ف أيًْم ( وأظمرضم519رواه ُمًٚمؿ  ( 2)

(، وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم :349طمدي٨م طمًـ، وأظمرضمف اسمكـ طمٌك٤من   :( وىم٤مل595رواه اًمؽمُمذي   ضمًـ:( 1)

 (.2779صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

، وصكححف ٤م ورواشمف صم٘مك٤مت ورومٕمكف سمٕمْمكٝمؿ واعمقىمكقف أصكصرواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ُمقىمقومً  صحٝمح:( 3)

 (.2786ؽمهمٞم٥م  إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًم

 ط. سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل (495رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 (.3568  طمدي٨م طمًـ صحٞمص، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ:( 5)
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ف فممم ؽملٝمئ٣مت ىمت٤م اهلل يمف هب٣م فممم ضمًٛم٣مت وحم٣م فمٛم :َمـ صعم فمٙمٝمؽ َمـ أَمتؽ صالة :وصمؾ همٗم٣مل

شورهمع يمف فممم درصم٣مت ورد فمٙمٝمف َمثٙمٜم٣م
(1)

. 

َمـ صعم فمقم واضمدة صعم اهلل فمٙمٝملف فمممل صلٙمقات »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شفمٛمف فممم طمْمٝمئ٣مت ورهمع يمف فممم درصم٣مت وضمط  
(2)

. 

اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ومٕمـ أيب سمٙمر  ;قمغم اعمّمكم واعمًٚمؿ قمٚمٞمف طأهن٤م ؾم٥ٌم ًمرد اًمٜمٌل  :وَمٛمٜم٣م

هم١مذا صعم فمقم رصمؾ َملـ أَمتلل ومل٣مل رم  ،٣م فمٛمد ومػميأىمثروا ايمِمالة فمقم هم١من اهلل وىمؾ يب َمٙم٘مً » :ط

شإن همالن زمـ همالن صعم فمٙمٝمؽ ايم٣ًمفم٥م !ي٣م حمٚمد :ذيمؽ اظمٙمؽ
(3)

. 

همٟمىمثروا رّم َمـ  ،إن َمـ أهمّمؾ أي٣مَم٘مؿ يقم اجلٚمٔم٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أوس زمـ أوس 

ويمٞمػ شمٕمكرض صكالشمٜم٤م قمٚمٞمكؽ وىمكد  !ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مًمقا شفمعمّ هم١من صالسم٘مؿ َمٔمروو٥م  ،ايمِمالة همٝمف

أرُم٧م
(4)

شإن اهلل فمز وصمؾ ضمرم فمعم إرض أصم٣ًمد إٞمٌٝم٣مء» :ىم٤مل ،ىم٤مل: ي٘مقل: سمٚمٞم٧م ؟
 (5)

. 

ومّمٚمقات اهلل وؾمالُمف قمغم هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ
(6)

. 

رنمؿ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 
(7)

 أٞمػ رصمؾ ذىمرت فمٛملده همٙملؿ يِملؾ   

شفمقمّ 
(8)

. 

ًمقا: ي٤م رؾمكقل اهلل ىم٤مل: ىم٤م ومٕمـ أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي  ٞمِمقم فمٙمٝمف:ىمٝمػ  طايمٛمٌل  وومد فمٙمٚمٛم٣م

ىمام زم٣مرىمل٦م فملعم  ،فمعم حمٚمد، وفمعم أزواصمف وذريتف ومقيمقا: ايمٙمٜمؿ صؾ  »ىم٤مل:  ؟قمٚمٞمؽ يمٞمػ ٟمّمكم

                                                                          

 (.2772، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل ضمًـ: (2)

 (.:746  اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ.وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع، رواه أمحد صحٝمح: (1)

  (.2318  أظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع ضمًـ: (3)

 .أرُم٧م: ست رُمٞماًم  (1)

 واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف واًمٚمٗمكظ ًمكف. وصكححف إًمٌك٤م) ذم ُم٤مضمفرواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ  صحٝمح: (5)

(. 2196  ُم٤مضمككفوصككحٞمص ؾمككٜمـ اسمككـ ، (3323( وصككحٞمص اجلكك٤مُمع  2642داود   صككحٞمص ؾمككٜمـ أيب

 (.2638واًمّمحٞمح٦م  

(، واًمّمحٞمص ُمـ إصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم / أيب قمٌكد 95 ،94يمت٤مب اًمتقطمٞمد د / ص٤مًمص اًمٗمقزان ص:   اٟمٔمر (6)

 (.:8-87قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئد احل٤مؿمدي  ص:

 ٤مم، وهق اًمؽماب، وهق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمذل واحل٘م٤مرة.رهمؿ أٟمػ رضمؾ: أي ًمّمؼ سم٤مًمرهم (7)

(، وصكحٞمص 4656طمدي٨م طمًكـ وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (8)

 (.2791اًمؽمهمٞم٥م  
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شٞمؽ محٝمد جمٝمدإ ،آل إزمراهٝمؿ
(1)

. 

ىمد قمٚمٛمٜم٤م  !ي٤م رؾمقل اهلل :ٜم٤موم٘مٚم طظمرج قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  :وم٣مل ة روفمـ أيب حمٚمد ىمٔم٤م زمـ فمج

ىمام  ،فمعم حمٚمد وفمعم آل حمٚمد ايمٙمٜمؿ صؾ   :ومقيمقا» ىم٤مل: ؟قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ ٟمّمكم ،يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ

ىمام زم٣مرىم٦م فمعم آل  ،وفمعم آل حمٚمد ،ٞمؽ محٝمد جمٝمد. ايمٙمٜمؿ زم٣مرك فمعم حمٚمدإ ،صٙمٝم٦م فمعم آل إزمراهٝمؿ

شٞمؽ محٝمد جمٝمدإ ،إزمراهٝمؿ
 (2)

. 

 طفطٌ ضؤاٍ ايٛض١ًٝ يًٓيب  -5
ؽمٙمقا اهلل رم ايمقؽمٝمٙم٥م هم١مهن٣م َمٛمزيم٥م دم اجلٛم٥م ٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: زمـ فمٚمرو فمٌد اهلل  فمـ

ٙمل٦م فمٙمٝملف ضَم  :ن أىملقن أٞمل٣م هلق همٚملـ ؽملٟمل اهلل رم ايمقؽملٝمٙم٥مأسمٛمٌٕمل إٓ يمٔمٌد َمـ فمٌل٣مد اهلل وأرصملق 

شايمُمٖم٣مفم٥م
(3)

. 

هل٣م رم فمٌلد دم ؽمٙمقا اهلل رم ايمقؽمٝمٙم٥م هم١مٞملف ٓ يًلٟم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شايمٗمٝم٣مَم٥م ٣م يقما أو ؾمٖمٝمٔمً ايمدٞمٝم٣م إٓ ىمٛم٦م يمف ؾمٜمٝمًد 
 (4)

.   

 ٚمتٓٝ٘ ط فطٌ ايٓعس إيٝ٘ -6
وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده! يمٝمٟمسمكم فمعم أضمدىمؿ يلقم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: هريرة  فمـ أيب

 ششمؿ ٕن يراين أضم٤م إيمٝمف َمـ أهٙمف وَم٣ميمف َمٔمٜملؿ ،وٓ يراين
(5)

ومٞمكف ىمك٤مل أسمكق إؾمكح٤مق: اعمٕمٜمكك  .

أن   وقمٜمكف قمٜمدي، ٕن يرا) ُمٕمٝمؿ أطم٥م إًمٞمف ُمـ أهٚمف وُم٤مًمف. وهق قمٜمكدي ُم٘مكدم وُمك١مظمر.

ٌ ل»:ىم٤مل طرؾمقل اهلل  أضملدهؿ يملق رآين زمٟمهٙملف  ي يلقد  ٞمل٣مس ي٘مقٞملقن زمٔملد :٣مَمـ أؾمد أَمتل رم ضم

شوَم٣ميمف
(6)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل سمٕمد اًمتِمٝمد.518( سمٜمحقه وُمًٚمؿ  5631رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

 (.517(، وُمًٚمؿ  :562رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

صمكؿ يًك٠مل ط سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن عمـ ؾمٛمٕمف صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌكل ( 495رواه ُمًٚمؿ:   (3)

 .اهلل ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م

 (.4748رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، واًمٓمؼما) ذم إوؾمط، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (1)

 4748.) 

 .ومتٜمٞمف ،طسم٤مب ومْمؾ اًمٜمٔمر إًمٞمف  (3475رواه ُمًٚمؿ:   (5)

 .سم٠مهٚمف وُم٤مًمفط رؤي٦م اًمٜمٌل  سم٤مب ومٞمٛمـ يقدُّ  (3943رواه ُمًٚمؿ:   (6)
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 يف املٓاّ ط ٜت٘ؤفطٌ متين ز -7
٣م، همل١من ايمُملٝمْم٣من ٓ م همٗمد رآين ضمٗم  َمـ رآين دم اظمٛم٣م»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: هريرة  أيب فمـ

شيتٚمثؾ دم صقري
(1)

َملـ رآين دم اظمٛمل٣مم همًلغماين دم » ي٘مقل: ط ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ىم٤مل: قمٜمف و .

شايمٝمٗمٓم٥م، وٓ يتٚمث ؾ ايمُمٝمْم٣من يب
 (2)

. 

همل١من ايمُملٝمْم٣من ٓ يتخٝم لؾ يب،  َمـ رآين دم اظمٛم٣مم همٗملد رآين،» :ط ٌلىم٤مل اًمٜم وم٣مل: فمـ أٞمس و

شَمـ ايمٛمٌقة ات٥م وأرزمٔمكم صمزءً ورؤي٣م اظم٠مَمـ صمزء َمـ ؽم
 (3)

. 

ايمرؤي٣م ايمِم٣محل٥م َمـ اهلل، واحلٙملؿ َملـ ايمُملٝمْم٣من، همٚملـ »: طىم٤مل اًمٜمٌل  وم٣مل: فمـ أيب ومت٣مدة و

ذ َمـ ايمُمٝمْم٣من، هم١مهنل٣م ٓ سميله، وإن ايمُملٝمْم٣من ٓ  ٣مي٘مرهف همٙمٝمٛمٖم٧م فمـ ؾماميمف شمالشمً ؾمٝمًئ٣م  رأى ويمٝمتٔمق 

شيؼماءى يب
(4)

. 

َمـ رآين همٗمد رأى احلؼ، هم١من ايمُمٝمْم٣من ٓ »ي٘مقل:  طؾمٛمع اًمٜمٌل  : فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدريو

ٞمٛمل شيت٘مق 
 (5)

. 

 ال دفا٤ذلب١ أٌٖ ايبٝت َٔ غري غًٛ ٚ فطٌ -8
ُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمكدىم٦م وهكؿ آل قمككم وآل ضمٕمٗمكر وآل رِّ طُم  ـاًمذي طأهؾ اًمٌٞم٧م هؿ آل اًمٜمٌل 

ڎ ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ;وسمٜم٤مشمف طقم٘مٞمؾ وآل اًمٕم٤ٌمس وسمٜمق احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وأزواج اًمٜمٌل 

 .[33إضمزاب:] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 طصمؿ اًمذي ٓ يِمكؽ ومٞمكف ُمكـ شمكدسمر اًم٘مكرآن أن ٟمًك٤مء اًمٜمٌكل  :زمـ ىمثغم رمحف اهللاوم٣مل اإلَم٣مم 
                                                                          

 .طسم٤مب: إصمؿ ُمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل  (221رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

(.ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمكف 3377وُمًٚمؿ   ذم اعمٜم٤مم، طسم٤مب ُمـ رأى اًمٜمٌل  (76:3رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

أي: ؾمكػمى شمّمكديؼ شمٚمكؽ اًمرؤيك٤م ذم اًمٞم٘مٔمك٦م،  شٝمٗمٓمل٥مهمًغماين دم ايم» :( ُمٕمٜمك:23/44احل٤مومظ ذم  اًمٗمتص:

(: إن اعمكراد ٤23/452مومظ  وصحتٝم٤م وظمروضمٝم٤م قمغم احلؼ، وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمقسمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م ومٞمام ٟم٘مٚمف احلك

أن رؤي٤مه صحٞمح٦م ٓ شمٙمقن أوٖم٤مصم٤م، وٓ ُمـ شمِمٞمٌٝم٤مت اًمِمٞمٓم٤من، ويٕمْمده ىمقًمكف  شَمـ رآين دم اظمٛم٣مم»سم٘مقًمف: 

، ىم٤مل: صكػ زم طقمٚمٞمف رضمؾ أٟمف رأى اًمٜمٌل  ويم٤من اسمـ ؾمػميـ إذا ىمصا . شهمٗمد رأى احللؼ»ذم سمٕمض ـمرىمف: 

 اًمذي رأيتف، وم٢من وصػ ًمف صٗم٦م ٓ يٕمرومٝم٤م، ىم٤مل: مل شمره. رواه قمٜمف إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض سمًٜمد صحٞمص.

 (.76:4رواه اًمٌخ٤مري:   (3)

 (.3372( وُمًٚمؿ  76:5رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 (.76:7رواه اًمٌخ٤مري:   (5)
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ومكك٢من  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ىمقًمككف  ذمداظمككالت 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: هلذا ىم٤مل سمٕمد ذًمكؽ يمٚمكفو ،ؾمٞم٤مق اًمٙمالم ُمٕمٝمـ

 .[31إضمزاب:] ﴾ڱڱ

وىمك٤مل  ،سمٞمقشمٙمـ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًكٜم٦م ذم طاهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم رؾمقل اهلل  واقمٛمٚمـ سمام يٜمزل :أي

سمٞمكقشمٙمـ  ذمأن اًمقطمل يٜمزل  واذيمرن هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ظمّمّمتـ هب٤م ُمـ سملم اًمٜم٤مس ،همػم واطمدىمت٤مدة و

ـّ هبكذه اًمٜمٕمٛمك٦م وأظمّمكٝمـ ُمكـ هكذه  وقم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ  ،دون ؾم٤مئر اًمٜم٤مس أوٓهك

قمكغم ذًمكؽ  يمكام ٟمكصا  ومراش اُمرأة ؾمقاه٤م ذماًمقطمل  طيٜمزل قمغم رؾمقل اهلل  وم٢مٟمف مل ،اًمرمح٦م اًمٕمٛمٞمٛم٦م

 ذمومل يكٜمؿ ُمٕمٝمك٤م رضمكؾ  ،ا ؾمكقاه٤مٕٟمف مل يتزوج سمٙمرً  :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

ومٜم٤مؾم٥م أن اّمص هبكذه اعمزيك٦م وأن شمٗمكرد هبكذه اعمرشمٌك٦م  شيريد أهن٤م مل شمتزوج همػمه» طومراؿمٝم٤م ؾمقاه 

اٟمتٝمك –ا يم٤من أزواضمف ُمـ أهؾ سمٞمتف وم٘مراسمتف أطمؼ هبذه اًمتًٛمٞم٦م ًمٙمـ إذ ،٦مٞماًمٕمٚم
(1)

. 

يتقًمكقهنؿ وحيٗمٔمكقن ومكٞمٝمؿ وصكٞم٦م و طوم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م حيٌقن أهؾ سمٞم٧م رؾمكقل اهلل 

أٓ أهي٣م ايمٛم٣مس هم١مٞمام أٞم٣م زممم يقؾمؽ أن يلٟمي رؽملقل ريب همٟمصمٝمل٤م وأٞمل٣م » :طمٞم٨م ىم٤مل طرؾمقل اهلل 

 ٨ما ومحك شهمخذوا زم٘مت٣مب اهلل واؽمتٚمً٘مقا زملف ،ٝمف اهلدى وايمٛمقرهم ،ىمت٣مب اهلل :سم٣مرك همٝم٘مؿ شمٗمٙمكم أوهلام

شأهؾ زمٝمتل دمل أذىمرىمؿ اهلل وأهؾ زمٝمت»: ٥م ومٞمف صمؿ ىم٤ملقمغم يمت٤مب اهلل ورهما 
 (2)

. 

إين سم٣مرك همٝم٘مؿ َم٣م إن متًل٘متؿ زملف يملـ سمّملٙمقا » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مٓ فمـ زيد زمـ أرومؿ 

َمـ ايمًامء إلم إرض وفمؼمي أهلؾ زمٝمتلل  ىمت٣مب اهلل ضمٌؾ ممدود :أفمٓمؿ َمـ أطمر :زمٔمدي أضمدمه٣م

شاحلقض هم٣مٞمٓمروا ىمٝمػ ختٙمٖمقين همٝمٜمامويمـ يتٖمروم٣م ضمتك يردا فمقم 
 (3)

. 

ڎ ڈ ڈ ﴿ طٟمزًم٧م هذه أيك٦م قمكغم اًمٜمٌكل » :وم٣مل طفمـ فمٚمر زمـ أيب ؽمٙمٚم٥م رزمٝم٤م ايمٛمٌل 

ذم سمٞمك٧م أم ؾمكٚمٛم٦م ومكدقم٤م  [33إضمزاب:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 :سمٙم٤ًمء وقمكم ظمٚمػ فمٝمره ومجٚمٚمكف سمٙمًك٤مء صمكؿ ىمك٤مل ٤م ومجٚمٚمٝمؿ٤م وطمًٞمٜمً وم٤مـمٛم٦م وطمًٜمً  طاًمٜمٌل 

وأٟم٤م ُمٕمٝمكؿ يك٤م  :ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م شاايمٙمٜمؿ ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل هم٣مذه٤م فمٛمٜمؿ ايمرصمس وؿمٜمرهؿ سمْمٜمغمً »

شفمعم َم٘م٣مٞمؽ وأٞم٦م إلم طمغم أٞم٦ِم » :ىم٤مل ،ٟمٌل اهلل
 (4)

. 
                                                                          

 م.:::2-2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار .ط (7/526 شمٗمًػم اسمـ يمثػم (2)

 .( سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 3519رواه ُمًٚمؿ   (1)

 .(3569  اًمِمٞم: إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمعوصححف  ىم٤مل: طمًـ همري٥مواًمؽمُمذي رواه  صحٝمح: (3)

 (.4898ضم٤مُمع اًمؽمُمذي   ذم اًمِمٞم: إًم٤ٌم)وصححف  ىم٤مل: طمدي٨م همري٥مواًمؽمُمذي رواه  صحٝمح: (1)
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ذم طمجتف يكقم قمرومك٦م وهكق قمكغم ٟم٤مىمتكف  طرأي٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل  صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل وفمـ 

 :إين ومد سمرىم٦م همٝم٘مؿ َم٣م إن أطمذسمؿ زملف يملـ سمّملٙمقا !ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس» :ء خيٓم٥م ومًٛمٕمتف ي٘مقلاًم٘مّمقا

شىمت٣مب اهلل وفمؼمي أهؾ زمٝمتل
 (1)

. 

أهكؾ  ذم طا أرىمٌقا حمٛمكدً » :وم٣مل ٣م فمٙمٝمف أٞمفَمقومقهمً  فمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ    زمـ فمٚمراوفمـ 

شسمٞمتف
(2)

. 

 واهلل أقمٚمؿ. ،ه واطمؽمُمقه وأيمرُمقه: راقمقأرىمٌقا َمٔمٛمك:و

وذًمكؽ ذط أن  ،وإيمراُمكف طذًمؽ ُمـ حمٌك٦م اًمٜمٌكل  ٕن ;اًمًٜم٦م حيٌقهنؿ ويٙمرُمقهنؿ وم٠مهؾ

أُم٤م  ،يمام يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٝمؿ يم٤مًمٕم٤ٌمس وسمٜمٞمف وقمكم وسمٜمٞمف ،ُمتٌٕملم ًمٚمًٜم٦م ُمًت٘مٞمٛملم قمغم اعمٚم٦ميٙمقٟمقا 

ومٛمقىمكػ  ،قز ُمقآشمف وًمق يم٤من ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧مُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ومل يًت٘مؿ قمغم اًمديـ وم٢مٟمف ٓ جي

ًمكقن أهكؾ اًمكديـ امقمك٦م ُمكـ أهكؾ اًمٌٞمك٧م ُمقىمكػ آقمتكدال واإلٟمّمك٤مف يتقأهؾ اًمًكٜم٦م واجل

 ،ون ممـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م واٟمحرف قمـ اًمديـ وًمق يم٤من ُمـ أهكؾ اًمٌٞمك٧مؤويتؼم وآؾمت٘م٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ.

وم٘مكد  ،طمتكك يًكت٘مٞمؿ قمكغم ديكـ اهللؿمٞمًئ٤م  وم٢من يمقٟمف ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وُمـ ىمراسم٦م اًمرؾمقل ٓ شمٜمٗمٕمف

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: طمكلم أٟمكزل قمٚمٞمكف ط: ىم٤مم رؾمقل اهلل ىم٤مل روى أسمق هريرة 

اؾمؼموا أٞمٖمً٘مؿ ٓ أنمٛمل فمٛم٘مؿ َمـ اهلل  -أو يمٚمٛمف ٟمحقه٤م- ي٣م َمٔممم ومريش»: وم٘م٤مل [121ايمُمٔمراء:]

ٓ أنمٛملل  !يل٣م صلٖمٝم٥م فمٚمل٥م رؽملقل اهلل ،٣مٓ أنمٛمل فمٛمؽ َمـ اهلل ؾمٝمئً  !ي٣م فم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م ،٣مؾمٝمئً 

ش٣مئ٦م ٓ أنمٛملل فمٛملؽ َملـ اهلل ؾملٝمئً ؾمؽمٙمٝمٛمل َمـ َم٣مرم َم٣م  !وي٣م هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد ،٣مفمٛمؽ َمـ اهلل ؾمٝمئً 
 

(3)
. 

شَمـ زمْمٟم فمٚمٙمف مل ينع زمف ٞمًٌف» :احلدي٧م دم طيمٗمقيمف و
 (4)

. 

                                                                          

 =(4897ضمك٤مُمع اًمؽمُمكذي   ذم اًمِمكٞم: إًمٌك٤م) وصكححفىم٤مل: طمًـ همريك٥م واًمؽمُمذي رواه  صحٝمح: (2)

أن احلدي٨م صحٞمص سمٕمد اًمت٠ميمكد ُمكـ ارجيكف وإن (. وىم٤مل اًمِمٞم: إًم٤ٌم) رمحف اهلل: 2872  واًمّمحٞمح٦م=

ضم٤مء ذم سمٕمض ـمرق احلدي٨م وأهؾ سمٞمتكف ذم يٕمٜمل هب٤م أهؾ سمٞمتف يمام  شفمؼمي»ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سمتْمٕمٞمٗمف. وأن يمٚمٛم٦م 

واّمكٞمص اًمِمكٞمٕم٦م أهكؾ اًمٌٞمك٧م ذم  ،٤موومٞمٝمـ اًمّمدي٘م٦م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ مجٞمٕمً  طإصؾ هؿ ٟم٤ًمؤه 

ُمـ حتكريٗمٝمؿ ٔيك٤مت اهلل شمٕمك٤ممم اٟمتّمك٤مرا  طدون ٟم٤ًمئف  آي٤مت اًم٘مرآن سمٕمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم 

 (.2872اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م.   اٟمٔمرٕهقائٝمؿ.

 ط.( سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ىمراسم٦م رؾمقل اهلل :461ه اًمٌخ٤مري:  روا (1)

 ؟( سم٤مب هؾ يدظمؾ اًمٜم٤ًمء واًمقًمد ذم إىم٤مرب3713رواه اًمٌخ٤مري:   (3)

 ( سم٤مب ومْمؾ آضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر.::37رواه ُمًٚمؿ:   (1)
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سمٕمكض أهكؾ اًمٌٞمك٧م  ذمُمكـ ـمري٘مك٦م اًمكرواومض اًمكذيـ يٖمٚمكقن  ،يتؼمأ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقمك٦مو

وُمـ ـمريؼ اًمٜمقاص٥م اًمذيـ يٜمّمٌقن اًمٕمداوة ٕهؾ اًمٌٞمك٧م اعمًكت٘مٞمٛملم  ،ويّدقمقن هلؿ اًمٕمّمٛم٦م

ٌٞمك٧م ويتخكذوهنؿ وُمـ ـمري٘م٦م اعمٌتدقم٦م واخلكراومٞملم اًمكذيـ يتقؾمكٚمقن سم٠مهكؾ اًم ويٓمٕمٜمقن ومٞمٝمؿ

قمغم اًمكٜمٝم٩م اعمٕمتكدل واًمٍمكاط اعمًكت٘مٞمؿ  ههذا اًم٤ٌمب وهمػم ذموم٠مهؾ اًمًٜم٦م أرسم٤مب ُمـ دون اهلل.

وأهكؾ اًمٌٞمك٧م  ،وٓ ضمٗم٤مء وٓ همٚمق رم طمؼ أهؾ اًمٌٞم٧م وهمكػمهؿ ،ومراط ومٞمف وٓ شمٗمريطإاًمذي ٓ 

أُمكػم اعمك١مُمٜملم قمككم سمكـ أسمكك  وم٘مد طمرق ،الةون ُمـ اًمٖمُ ؤٝمؿ ويتؼماعمًت٘مٞمٛمقن يٜمٙمرون اًمٖمٚمق ومٞم

 اًمٖمالة اًمذيـ همٚمقا ومٞمف سم٤مًمٜم٤مر. ـم٤مًم٥م 

وًمكق  ،أشمك قمكم سمزٟم٤مدىم٦م ومحرىمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر :وم٣مل صحٝمحف فمـ ازمـ فم٣ٌمس  دمهمٗمد روى ايمٌخ٣مري 

َمـ » :ًم٘مقًمف ;سمٕمذاب اهلل وًميسم٧م أقمٜم٤مىمٝمؿأطمًدا أن يٕمذب  طيمٜم٧م أٟم٤م مل أطمرىمٝمؿ ًمٜمٝمك اًمٜمٌل 

شزمدل ديٛمف هم٣مومتٙمقه
 (1)

. 

قمٌكد اهلل سمكـ ؾمك٠ٌم  وـمٚم٥م قمككم  هق ُمذه٥م أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء.  وهذا اًمذي ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس

رأس اًمٖمالة ًمٞم٘متٚمف ًمٙمٜمف هرب واظمتٗمك
(2)

. 

 فطٌ ذلب١ احلطٔ ٚاحلطني -9
٣م ضمًكم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف أضمل٤م اهلل َملـ أضمل٤م ضمًلٝمٛمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ ئمعم زمـ َمرة

شٌْم٣من َمـ إؽم٣ٌمطاحلًـ واحلًكم ؽم
 (3)

. 

َمـ أضم٤م احلًـ واحلًلكم همٗملد أضمٌٛملل وَملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أيب هريرةو

شزمٕمّمٜمام همٗمد أزمٕمّمٛمل
 (4)

. 

يٕمٜمكل احلًكـ واحلًكلم شمه٣م رحي٣مٞمت٣مي َملـ ايملدٞمٝم٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ملفمـ ازمـ فمٚمر و
 

(5)
. 

شا ؾم٣ٌمب أهؾ اجلٛم٥مًـ واحلًكم ؽمٝمداحل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وفمـ أيب ؽمٔمٝمد وم٣مل
 (6)

. 

                                                                          

 ( ذم اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمد.7635رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

ـ شمٞمٛمٞمارىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ًمِمٞم: اإلؾمالم (، واًمٗم96يمت٤مب اًمتقطمٞمد ص:  اٟمٔمر (1)  (.32  ص ٦مسم

 (.4257  ذم صحٞمص اجل٤مُمعطمًٜمف إًم٤ٌم)  :ضمًـ (3)

 (.6:65  ذم صحٞمص اجل٤مُمعطمًٜمف إًم٤ٌم)  :ضمًـ (1)

  ذم صحٞمص اجل٤مُمع.(8156  اٟمٔمر( وأمحد و6759رواه اًمٌخ٤مري:   (5)

 (.٤ٌ8:7م) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي، واًمّمحٞمح٦م  وصححف إًمرواه اًمؽمُمذي.  :صحٝمح (6)
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وم٢مذا ؾمجد وصم٥م احلًـ واحلًلم قمغم فمٝمره وم٢مذا أرادوا أن يٛمٜمٕمقمهك٤م أؿمك٤مر  طيم٤من يّمكم و

شَمـ أضمٌٛمل همٙمٝمح٤م هذيـ» :إًمٞمٝمؿ أن دقمقمه٤م ومٚمام ىم٣م اًمّمالة ووٕمٝمام ذم طمجره وىم٤مل
(1)

. 

 ع٢ً ضا٥س األَِ ط فطٌ أ١َ ذلُد -11
ٺ ٺ ٺ ﴿ شمٕمك٤ممم: ىمك٤ملو ،[68: ايمٗمِملص] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿ :سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل

 .[220آل فمٚمران:] ﴾ٺ ٿ

: طقَمزا َوضَمؾا ذم إسمراهٞمؿ  اهللشمال ىمقل  طأن اًمٜمٌل  :زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  اهللفمـ فمٌد 

وئ ۇئ ﴿: ط، وىم٤مل قمٞمًك [36:إزمراهٝمؿ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ﴿

ايمٙمٜمؿ أَمتل »ومرومع يديف وىم٤مل:  .[228اظم٣م دة:] ﴾ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

: ي٣م  اهللٗم٣مل هم ،أَمتل وزم٘مك وم٠مشم٤مه  ؟همًٙمف َم٣م يٌ٘مٝمف -ورسمؽ أقمٚمؿ-اذه٤م إلم حمٚمد  !صمػميؾفَمز  َوصَمؾ 

ي٣م صمػميؾ اذه٤م إلم حمٚمد شمٕم٤ممم:  اهللسمام ىم٤مل وهق أقمٚمؿ. وم٘م٤مل  ط اهللضمؼميؾ وم٠مظمؼمه َرؾُمقل 

شهمٗمؾ: إٞم٣م ؽمٛمروٝمؽ دم أَمتؽ وٓ ٞمًقؤك
 (2)

. 

وم٠مؾمكٜمد  طظمٓمٌٜمك٤م رؾمكقل اهلل  ل:ىمك٤م ;سمـ ُمًكٕمقد قمٌد اهلل ومٕمـ :هذه إَم٥م ٞمِمػ أهؾ اجلٛم٥م

ايمٙمٜمؿ هلؾ زمٙمٕمل٦م؟ ايمٙمٜملؿ اؾملٜمد  ؟أٓ ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م إٓ ٞمٖمس َمًٙمٚم٥م» :فمٝمره إمم ىم٦ٌم أدم. وم٘م٤مل

أحتٌلقن أن سم٘مقٞملقا شمٙمل٧م أهلؾ » :وم٘مٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. ي٤م رؾمكقل اهلل وم٘مك٤مل ش؟أحتٌقن أٞم٘مؿ رزمع أهؾ اجلٛم٥م

ْمر أهؾ اجلٛم٥م. َم٣م أٞمتؿ دم ؽمقاىمؿ إين ٕرصمق أن سم٘مقٞمقا ؾم»: ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ. ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ش؟اجلٛم٥م

شأو ىم٣ميمُمٔمرة ايمٌٝمّم٣مء دم ايمثقر إؽمقد ،َمـ إَمؿ إٓ ىم٣ميمُمٔمرة ايمًقداء دم ايمثقر إزمٝمض
 (3)

. 

همٝمٗمقل: يمٌٝمؽ  !يٗمقل اهلل فمز وصمؾ: ي٣م آدم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: اخلدري فمـ أيب ؽمٔمٝمد

وم٣مل: َمـ ىمؾ  .َم٣م زمٔم٧م ايمٛم٣مر؟زمٔم٧م ايمٛم٣مر. وم٣مل: و يٗمقل: أطمرج -:ىم٤مل-وؽمٔمديؽ واخلغم دم يديؽ 

همذاك ضمكم يُمٝم٤م ايمِمٕمغم وسمّمع ىمؾ ذات محؾ محٙمٜم٣م  -:ىم٤مل- أيمػ سمًٔمام ٥م وسمًٔم٥م وسمًٔمكم

وم٤مؿمتد ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ. ىم٤مًمقا:  :ىم٤مل شوسمرى ايمٛم٣مس ؽم٘م٣مرى وَم٣م هؿ زمً٘م٣مرى ويم٘مـ فمذاب اهلل ؾمديد

 ٜم٤م ذًمؽ اًمرضمؾ؟ي٤م رؾمقل اهلل أيُّ 

وايملذي ٞمٖمزل زمٝملده إين »: ىم٤مل صمؿ :ىم٤مل شَمٛم٘مؿ رصمؾو، ٣مهم١من َمـ يٟمصمقج وَمٟمصمقج أيمٖمً ، أزممموا» :همٗم٣مل

                                                                          

 (.998(، وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  423اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ذم طمًٜمف إًم٤ٌم)  :ضمًـ (2)

 ُٕمتف وسمٙم٤مئف ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ.ط ( سم٤مب دقم٤مء اًمٜمٌل 313رواه ُمًٚمؿ   (1)

 ( سم٤مب يمقن هذه إُم٦م ٟمّمػ أهؾ اجلٜم٦م.332رواه ُمًٚمؿ   (3)
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وايمذي ٞمٖمز زمٝمده إين ٕؿمٚمع أن سم٘مقٞمقا »: ومحٛمدٟم٤م اهلل ويمؼمٟم٤م. صمؿ ىم٤مل شٕؿمٚمع أن سم٘مقٞمقا رزمع أهؾ اجلٛم٥م

 ،وايمذي ٞمٖمز زمٝمده إين ٕؿمٚمع أن سم٘مقٞمقا ؾمْمر أهؾ اجلٛم٥م»: ومحٛمدٟم٤م اهلل ويمؼمٟم٤م. صمؿ ىم٤مل ششمٙم٧م أهؾ اجلٛم٥م

شأو ىم٣ميمرومٚم٥م دم ذراع احلامر ،ؾ ايمُمٔمرة ايمٌٝمّم٣مء دم صمٙمد ايمثقر إؽمقدإن َمثٙم٘مؿ دم إَمؿ ىمٚمث
 (1)

. 

 :ٕؽم٣ٌمب َمٛمٜم٣م إَمؿٙمٜم٣م اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم فمعم ؽم٣م ر ومد همّم   طوأَم٥م حمٚمد 

 ًٓ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :يم٤موم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم أُم٦م اًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة ًمٚمٜم٤مس هل :أو

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

 .[220فمٚمران: آل] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ

زمـ ىمثغم رمحف اهللاوم٣مل 
(2)

وأظمرج اًمٌخ٤مري قمـ  ،خيؼم شمٕم٤ممم أن إُم٦م اعمحٛمدي٦م ظمػم إُمؿ :

طمغم ايمٛم٣مس يمٙمٛم٣مس يٟمسمقن هبؿ دم ايمًالؽمؾ دم أفمٛم٣مومٜمؿ ضمتك يدطمٙمقا دم » :ىم٤مل أيب هريرة 

أهنؿ ظمػم إُمؿ وأٟمٗمع اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس :واعمٕمٜمك ،شاإلؽمالم
(3)

. 

 .شأفمْمٝم٦م َم٣م مل ئمط أضمد َمـ إٞمٌٝم٣مء»: طرؾمقل اهلل ىم٤مل  :وم٣مل وفمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

ٝم٦م أمحد ٚم  وؽُم  ،وأفمْمٝم٦م َمٖم٣مسمٝمح إرض ،ٞمٌمت زم٣ميمرفم٤م» :؟ ىم٤ملُم٤م هق ،ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘مٚمٜم٤م

شَمتل طمغم إَمؿوصمٔمٙم٦م أُ  ،اوصمٔمؾ ايمؼماب رم ؿمٜمقرً 
 (4)

. 

 ، هذا اًمثٜمك٤مءشمّمػ ُمـ هذه إُم٦م هبذه اًمّمٗم٤مت دظمؾ ُمٕمٝمؿ ذماومٛمـ  :٣مزمـ ىمثغم رمحف اهلل أيًّم اووم٣مل 

شذط اهلل ومٞمٝم٤م ـ شمٚمؽ إُم٦م ومٚمٞم١مدّ ُمـ هه أن يٙمقن ُم»:وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
 (5)

. 

 اًمٜمقر واخلػم شم٘مقد اًمٌنمي٦م إمم ،ومٝمذه إُم٦م ٓ ُمٙم٤من هل٤م إٓ ذم اًمّمدارة واًم٘مٞم٤مدة ًمٙمؾ اًمٌنمي٦م

ويم٤من ُمكـ ظمٞمؼم  ط٤م إمم اإلؾمالم يمام ومتص رؾمقل اهلل ا هلؿ وؾمحًٌ يم٤من همزوً  واإلؾمالم طمتك وًمق

وشمدظمؾ اإلؾمالم ويتزوضمٝم٤م  ،٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م ؾمٞمد اًمٞمٝمقدٜمإهى واًمًٌل اًمًٞمدة صٗمٞم٦م سم

 وشمّمػم هبذا ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم. طرؾمقل اهلل 

 :وهمػمه٤م ذم اًمْمالل اعمٌلم ،عمٌلمأُم٦م قمغم احلؼ ا :٣مشم٣مٞمٝمً 

                                                                          

٤م إصمكران ذم مه يم٤مًمرىمٛم٦م( ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م: اًمرىمٛمت٤من ذم احلامر  (.:48  (، وُمًٚمؿ:4281رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .سم٤مـمـ قمْمديف. وىمٞمؾ: هل اًمدائرة ذم ذراقمٞمف. وىمٞمؾ: هل اهلٜم٦م اًمٜم٤مشمئ٦م ذم ذراع اًمداسم٦م ُمـ داظمؾ

 .م:::2-2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط:  (.4:/3شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)

 ُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس.( سم٤مب يمٜمتؿ ظمػم أُ 5392اًمٌخ٤مري  رواه  (3)

 (.:4:4طمًٜمف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   ضمًـ: (1)

ـ يمثػماٟمٔمر (و8/213رواه اسمـ ضمرير  (5)  .2531.اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار. ط (3/214  شمٗمًػم اسم
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 .[79ايمٛمٚمؾ:] ﴾ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

 .[19، 18ؽملٌٟم:] ﴾پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  مث ىث يث حج مج جح مح جخ﴿

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 .[35يقٞمس:] ﴾چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 :إُم٤م ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ أو و٤مًمقن ;وهمػمه٤مأُم٦م قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  :٣مشم٣ميمثً 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ﴿ :وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم

 .[53، 51ايمُمقرى:] ﴾چ چ چ ڇ ڇ

 :اإلضم٤مسم٦م شم٠ًمل اهلل يمؾ يقم قمغم إىمؾ مخس ُمرات أن هيدهي٤م إمم اًمٍمكاط اعمًكت٘مٞمؿ أيوأُم٦م 

 ٖمْمكقب قمٚمكٞمٝمؿواًمٌٕمكد قمكـ ساط اعم ،شم٠ًمل اًمٌ٘م٤مء قمٚمٞمف وآؾمتزادة ُمٜمكف ُمكـ اًمتٛمًكؽ سمكف

 ٤م.قم٘مٞمدة وقم٤ٌمدة وؾمٚمقيمً  ،واًمْم٤مًملم

 :أُم٦م ذات ذف وصٞم٧م :٣مرازمٔمً 

سمـ قم٤ٌمس اوىم٤مل  [20ٞمٌٝمل٣مء:ٕا] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى﴿ :سمٔم٣ملم وم٣مل

ڭ ۇ ۇ ۆۆ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم وىم٤مل احلًـ: ديٜمٙمؿ، ،طمديثٙمؿ :وىم٤مل جم٤مهد ،: ذومٙمؿ

واًمٙمت٤مب اًمذي ومٞمف ذيمكر إُمك٦م حمٗمكقظ سمحٗمكظ اهلل ومٞمٌ٘مكك  ،[11ايمزطملرف:] ﴾ۈ ۈ ٴۇ

  ُم٤م أىم٤مُم٧م يمت٤مب اهلل.ُٕم٦م ىم٤مئاًم ذف ا

 ًً  :أُم٦م قمزيزة وهمػمه٤م ذًمٞمؾ :٣مطم٣مَم

ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ :هؿ َمٔمدودون ولٚمـ إَمل٥م دم ايمٓمل٣مهر وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم فمـ اظمٛم٣مهمٗمكم ايمذيـ

 ﴾ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک 

: اًم٘مكرآنوقمكـ همكػمهؿ ىمك٤مل  ،وم٠مصمٌت٧م أي٦م اًمٕمزة ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ هؿ ظمكػم أُمك٦م، [8اظمٛمل٣مهمٗمقن:]

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ﴿

   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .[221آل فمٚمران:]

  :ممىمكم وم٣مل ايمٗمرآنوفمـ اظم

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ 

وأُم٤مم قمزة واطمد ُمٜمٝمؿ يتحٓمؿ يمؼمي٤مء اعمٚمقك  ،وم٠مُم٦م اإلضم٤مسم٦م هل إُم٦م اًمٕمزيزة ،[251 ٕفمراف:ا]
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 ُمـ همػم هذه إُم٦م ٕهن٤م شمًتٛمد قمزهت٤م ُمـ اهلل صمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ سمديٜمف
(1)

. 

 :ذم يمت٤مسمف أصح٤مب اًمرؾمقل وم٣مل ايمُمٝمخ حمٚمقد اظمٌمي:

إٟمٜم٤م أُم٦م رؾم٤مًم٦م وٓ جي٥م أن ٟمتخغم قمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م ومٚم٘مد أظمكرج اهلل أُمك٦م اإلؾمكالم ًمتٙمكقن »

ظمتك٤مره اهلل ًمٚمٌنمكي٦م اسمٛمث٤مسم٦م اعمِمٕمؾ اًمذي يعء اًمٓمريؼ ًمٙمؾ إُمؿ يمك شمًػم قمغم اًمٜمٝم٩م اًمكذي 

 -ضمكؾ وقمكال-ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي يمٚمػ اهلل ومٞمف إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م سمك٠من شمًكت٘مٞمؿ ذم ذاهتك٤م هلل  .٤ممجٞمٕمً 

 ًٓ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ﴿:  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممماُمتث٤م

 :ُم٦م اإلؾمالم سمتٙمٚمٞمٗملم قمٔمٞمٛملمأيمٚمػ اهلل  [5ايمٌٝمٛم٥م:] ﴾ہ ہ

 .[36ايمٛم٣ًمء:] ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿ :-ضمؾ وقمال-يمٚمٗمٝم٤م سمٕمٌقديتٝم٤م هلل  -2

 :صمؿ يمٚمٗمٝم٤م سم٠من شمٙمقن أُم٦م ه٤مدي٦م ًمٙمؾ اًمٌنمكي٦م وؿمك٤مهدة قمكغم يمكؾ اًمٌنمكي٦م وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم -1

   ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 .[213ايمٌٗمرة:]

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ :وهذا هق ايمن دم طمغمي٥م سمٙمؽ إَم٥م اظمًٙمٚم٥م

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

 .[220آل فمٚمران:] ﴾ڄ ڃ ڃ

 ؟هلؾ زمٙمٕمل٦م :جيلء ٞمقح وأَمتف همٝمٗملقل اهلل» :ىم٤مل طأن احلٌٞم٥م  :وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

َملـ  :ٓ َم٣م صم٣مء يمٛم٣م َمـ ٞمٌل همٝمٗمقل يمٛملقح :ٝمٗمقيمقنهم ؟هؾ زمٙمٕم٘مؿ :همٝمٗمقل َٕمتف ٞمٔمؿ أي رب   :همٝمٗمقل

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ :ومقيملف سمٔمل٣ملم حمٚمد وأَمتلف وهلق :يُمٜمد يمؽ همٝمٗمقل

اًمٕمكدل ومٞمكدقمقن ومٞمِمكٝمدون ًمكف  :واًمقؾمكط، [213ايمٌٗمرة:] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ

سم٤مًمٌالغ صمؿ أؿمٝمد قمٚمٞمٙمؿ
(2)

. 

ال ٘مل٥م واظم أٞملتؿ ؾملٜمداء اهلل دم إرض»: ىمك٤مل طأن رؾمقل اهلل  : فمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ إىملقعو

شؾمٜمداء اهلل دم ايمًامء
 (3)

.  

 طفطا٥ٌ أ١َ احلبٝب 
                                                                          

 (.523  قمدد رىمؿ: (76 ،75ظمػم أُم٦م / ؿمقىمل قمٌد اًمّم٤مدق جمٚم٦م اًمتقطمٞمد ص:   اٟمٔمر (2)

 .﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ سم٤مب: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: (.4272رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.25:1 صحٞمص اجل٤مُمع  صححف إًم٤ٌم) ذم صحٝمح: (3)
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ٺ ٺ ﴿ :دم ومقيمف سمٔمل٣ملم يٗمقل طوفمـ هبز زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ أزمٝمف فمـ صمده أٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل 

أٟمتؿ شمتٛمقن ؾمٌٕملم أُم٦م أٟمتؿ ظمػمه٤م وأيمرُمٝم٤م قمغم اهلل شمٕم٤ممم :ىم٤مل. ﴾ٺ ٺ ٿ
(1)

.  

تل يٗم٣مسمٙمقن فمعم احللؼ ـمل٣مهريـ ٓ سمزال ؿم٣م ٖم٥م َمـ أَم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

ٓ إن زمٔمّم٘مؿ  :يمٛم٣م همٝمٗمقل سمٔم٣مل صؾ   :زمـ َمريؿ همٝمٗمقل أَمغمهؿاهمٝمٛمزل فمٝمًك » :ىم٤مل .شإلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

شفمعم زمٔمض أَمراء سم٘مرَم٥م اهلل هذه إَم٥م
 (2)

.  

َمٛمل٣م ايملذي يِملقم فمٝمًلك ازملـ َملريؿ » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل اخلدري  فمـ أيب ؽمٔمٝمد

شطمٙمٖمف
(3)

. 

شَمثؾ أَمتل َمثؾ اظمْمر ٓ يدرى أويمف طمغم أم آطمره»: طل رؾمقل اهلل ىم٤م :فمـ أٞمس وم٣مل
 (4)

. 

أَمتل هذه أَم٥م َمرضمقَمل٥م يملٝمس فمٙمٝمٜمل٣م فملذاب دم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أيب َمقؽمك

شوايمٌالي٣مأطمرة فمذاهب٣م دم ايمدٞمٝم٣م ايمٖمتـ وايمزٓزل 
(5)

. 

ـ فم٣ٌمده وملٌض ٞمٌٝمٜمل٣م ومٌٙمٜمل٣م إن اهلل سمٔم٣ملم إذا أراد رمح٥م أَم٥م َم» ىم٤مل: طأن رؾمقل اهلل  : ففمٛمو

٣م زمكم يدهي٣م وإذا أراد هٙم٘م٥م أَم٥م فمذهب٣م وٞمٌٝمٜم٣م ضمل همٟمهٙم٘مٜم٣م وهق يٛمٓمر همٟمومر فمٝمٛمف ٣م وؽمٙمٖمً همجٔمٙمف هل٣م همرؿمً 

شهبٙم٘متٜم٣م ضمكم ىمذزمقه وفمِمقا أَمره
 (6)

. 

إن اهلل جت٣موز َٕمتل فمام سمقؽمقس زمف صدورهؿ َم٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أيب هريرة

شَم٣م اؽمت٘مرهقا فمٙمٝمفمل سمٔمٚمؾ أو سمت٘مٙمؿ زمف و
 (7)

. 

شإن اهلل سمٔم٣ملم ومد أصمل٣مر أَمتلل أن جتتٚملع فملعم ولاليم٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أٞمس
 

                                                                          

وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم هكذا طمكدي٨م طمًكـ.  :واًمدارُمل وىمك٤مل اًمؽمُمكذيُم٤مضمف  رواه اًمؽمُمذي واسمـ ضمًـ: (2)

 (.7396 (، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص 4112ذي  اًمؽمُم(، وصحٞمص 5399  ُم٤مضمفصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 

 .طسمـ ُمريؿ طم٤ميمؿ ذيٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ا( سم٤مب ٟمزول قمٞمًك 267  رواه ُمًٚمؿ (1)

 (.6:31   صحٞمص اجل٤مُمع (3)

(، 7388(، وُمِمكٙم٤مة اعمّمك٤مسمٞمص:  :397وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  رواه اًمؽمُمذي.  ضمًـ: (1)

 (.3397واًمًٚمًٚم٦م ااًمّمحٞمح٦م  

 صككحٞمص اجلكك٤مُمع(، و5389وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص ؾمككٜمـ أيب داود   اود.رواه أسمككق د صللحٝمح: (5)

 24:7.) 

 .سم٤مب إذا أراد اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م أُم٦م ىمٌض ٟمٌٞمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤م( 3399رواه ُمًٚمؿ   (6)

:  صكحٞمص اجلك٤مُمع(، و3155  ُم٤مضمكفواًمٌٞمٝم٘مل وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ  ُم٤مضمفسمـ ارواه  صحٝمح: (7)

 283:.) 
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(1)

. 

إن اهلل سمٔم٣ملم ئٌم٧م هلذه إَم٥م فمعم رأس ىمؾ َم٣م ل٥م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أيب هريرة

شؽمٛم٥م َمـ جيدد هل٣م ديٛمٜم٣م
 (2)

. 

صمٔمٙمل٦م صلٖمقهمٛم٣م  :ٛم٣م فملعم ايمٛمل٣مس زملثالثهمّملٙم»: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ومل٣مل  فمـ ضمذيٖم٥م

ا إذا مل ٞمجلد اظمل٣مء ا وصمٔمٙم٦م سمرزمتٜم٣م يمٛمل٣م ؿمٜملقرً ىمِمٖمقف اظمال ٘م٥م وصمٔمٙم٦م يمٛم٣م إرض ىمٙمٜم٣م َمًجًد 

شىمٛمز حت٦م ايمٔمرش مل ئمْمٜم٣م ٞمٌل ومٌقموأفمْمٝم٦م هذه أي٣مت َمـ آطمر ؽمقرة ايمٌٗمرة َمـ 
 (3)

. 

ِم٣مرى ىمٚمثلؾ رصملؾ َمثؾ اظمًٙمٚمكم وايمٝمٜمقد وايمٛم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أيب َمقؽمك

ٓ ضم٣مصمل٥م يمٛمل٣م إلم أصملرك  :إلم ايمٙمٝمؾ همٔمٚمٙمقا إلم ٞمِمػ ايمٛمٜم٣مر همٗمل٣ميمقافمٚماًل  ٣م ئمٚمٙمقن يمفاؽمتٟمصمر ومقَمً 

 ٓ سمٖمٔمٙمقا أىمٚمٙمقا زمٗمٝم٥م فمٚمٙم٘مؿ وطملذوا أصملرىمؿ ىمل٣مَماًل  :ايمذي ذؿم٦م يمٛم٣م وَم٣م فمٚمٙمٛم٣م يمؽ همٗم٣مل هلؿ

ؿم٦م هلؿ َمـ إصمر افمٚمٙمقا زمٗمٝم٥م يقَم٘مؿ ويم٘مؿ ايمذي ذ :همٟمزمقا وسمرىمقه هم٣مؽمتٟمصمر أصمراء زمٔمدهؿ همٗم٣مل

يمؽ َم٣م فمٚمٙمٛم٣م ويملؽ إصملر ايملذي صمٔمٙمل٦م يمٛمل٣م همٝملف  :همٔمٚمٙمقا ضمتك إذا ىم٣من ضمكم صالة ايمٔمٌم وم٣ميمقا

٣م أن ئمٚمٙملقا يملف زمٗمٝمل٥م أىمٚمٙمقا زمٗمٝم٥م فمٚمٙم٘مؿ هم١مٞمام زمٗمل َمـ ايمٛمٜم٣مر رء يًغم همٟمزمقا هم٣مؽمتٟمصمر ومقَمً  :همٗم٣مل

 هملذيمؽ َملثٙمٜمؿ يقَمٜمؿ همٔمٚمٙمقا زمٗمٝم٥م يقَمٜمؿ ضمتك نم٣مزم٦م ايمُمٚمس واؽمت٘مٚمٙمقا أصمر ايمٖملريٗمكم ىمٙملٝمٜمام

شوَمثؾ َم٣م ومٌٙمقا َمـ هذا ايمٛمقر
(4)

. 

أيلـ  :ٞمحـ آطمر إَمؿ وأول َملـ حي٣مؽمل٤م يٗمل٣مل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ ازمـ فم٣ٌمس

شإَم٥م إَمٝم٥م وٞمٌٝمٜم٣م همٛمحـ أطمرون إويمقن
 (5)

.  

٣م َمـ أَمتل يدطمٙمقن اجلٛمل٥م زمٕملغم أفمْمٝم٦م ؽمٌٔمكم أيمٖمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ أيب زم٘مر

هٜمؿ ىم٣ميمٗمٚمر يمٝمٙم٥م ايمٌدر ومٙمقهبؿ فمعم ومٙم٤م رصمؾ واضمد هم٣مؽمتزدت ريب فمز وصمؾ همزادين ضم٣ًمب وصمق

ش٣مَمع ىمؾ واضمد ؽمٌٔمكم أيمٖمً 
 (6)

.  

َم٣م َمـ أَم٥م إٓ وزمٔمّمٜم٣م دم ايمٛم٣مر وزمٔمّملٜم٣م دم اجلٛمل٥م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ ازمـ فمٚمر
                                                                          

 (.2897  ع:صحٞمص اجل٤مُم ضمًـ: (2)

 (.2985 صحٞمص اجل٤مُمع:  صحٝمح:(1)

 (.5334 صحٞمص اجل٤مُمع: ، ويمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة. (633رواه ُمًٚمؿ:   (3)

 .سم٤مب اإلضم٤مرة ُمـ اًمٕمٍم إمم اًمٚمٞمؾ( 3262رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 (،:785 صحٞمص اجلك٤مُمع: (، و53:1  ُم٤مضمف، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ رواه اسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (5)

 (.3485واًمّمحٞمح٦م   (،:785 

 (.2595(، واًمّمحٞمح٦م  2168 صحٞمص اجل٤مُمع  صحٝمح:(6)
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شإٓ أَمتل هم١مهن٣م ىمٙمٜم٣م دم اجلٛم٥م
 (1)

.   

أهؾ اجلٛم٥م فمممون وَم٣م ل٥م » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل    فمـ ازمـ فم٣ٌمس وازمـ َمًٔمقد وأيب َمقؽمك

شصػ شمامٞمقن َمٛمٜم٣م َمـ هذه إَم٥م وأرزمٔمقن َمـ ؽم٣م ر إَمؿ
 (2)

. 

٤م ظمالومً -ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد وًمق يم٤من ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر وم٢من ُمّمػمه ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اجلٜم٦م  :أي

 طّمص اًمٜمٌكل وًمذًمؽ ظم -عم٤م قمٚمٞمف اعمٕمتزًم٦م واخلقارج ُمـ أن أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ؾمٞمخٚمدون ذم اًمٜم٤مر

شوُمٕمٚمقم أن اعمنمك واعمرشمد ًمٞمس ُمـ أُمتف... شإٓ أَمتل» :ًمؽ سم٘مقًمفذ
(3)

. 

زممم هذه إَم٥م زم٣ميمًٛم٣مء وايمرهمٔم٥م وايمديـ وايمتٚم٘ملكم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب زمـ ىمٔم٤م 

شمل ي٘مـ يمف دم أطمرة َمـ ٞمِمٝم٤م :دم إرض همٚمـ فمٚمؾ َمٛمٜمؿ فمٚمؾ أطمرة يمٙمدٞمٝم٣م
 (4)

. 

 اب١ذلب١ ايصشفطٌ  -11
: مجع صح٤ميب شواًمّمح٤مسم٦م» ،حم٦ٌم اًمّمح٤مسم٦موم٢مٟمف سمٕمد حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف وأهؾ سمٞمتف وم٢مٟمف دم٥م 

واًمذي جي٥م اقمت٘م٤مده ومٞمٝمؿ أهنؿ أومْمؾ إُم٦م  ،٤م سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽُم١مُمٜمً  طوهق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل 

واجلٝم٤مد ُمٕمف وحتٛمؾ اًمنميٕم٦م قمٜمف  طوظمػم اًم٘مرون ًمًٌ٘مٝمؿ واظمتّم٤مصٝمؿ سمّمح٦ٌم اًمٜمٌل 

ٱ ٻ ٻ ﴿ :وىمد أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ،هؿوشمٌٚمٞمٖمٝم٤م عمـ سمٕمد

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[200ايمتقزم٥م:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

                                                                          

 (.67:4 صحٞمص اجل٤مُمع  صحٝمح: (2)

وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمكٜمـ رواه اًمؽمُمذي واًمدارُمل واًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر.  صحٝمح: (1)

 (.3637 صحٞمص اجل٤مُمع (، 3657(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  :539  ُم٤مضمفاسمـ 

 (.39 -٤34مب اًمرؾمقل ًمٚمِمٞم: / حمٛمقد اعمٍمي ص:  أصح اٟمٔمر (3)

وذم روايك٦م  اإلؾمكٜم٤مد صكحٞمص :رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل احل٤ميمؿ صحٝمح: (1)

زممم هذه إَم٥م زم٣ميمتٝمًغم وايمًٛم٣مء وايمرهمٔم٥م زم٣ميمديـ وايمتٚم٘ملكم دم ايملٌالد وايمٛمٌمل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ًمٚمٌٞمٝم٘مل

وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  .شطمرة يمٙمدٞمٝم٣م همٙمٝمس يمف دم أطمرة َمـ ٞمِمٝم٤مهمٚمـ فمٚمؾ َمٛمٜمؿ زمٔمٚمؾ أ

 (.34(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3936 
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 .[19ايمٖمتح:] ﴾ژ ڑ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 .[9، 8 احلمم:] ﴾جب حب

ومٗمل هذه أي٤مت أن اهلل ؾمكٌح٤مٟمف أصمٜمكك قمكغم اعمٝمك٤مضمريـ وإٟمّمك٤مر ووصكٗمٝمؿ سم٤مًمًكٌؼ إمم 

ووصٗمٝمؿ سمك٤مًمؽماطمؿ ومكٞمام سمٞمكٜمٝمؿ واًمِمكدة  هلؿ اجلٜم٤مت قمدخلػمات وأظمؼم أٟمف ىمد ريض قمٜمٝمؿ وأا

وصالح اًم٘مٚمقب وأهنؿ يٕمرومقن سمًٞمام اًمٓم٤مقم٦م  ووصٗمٝمؿ سمٙمثرة اًمريمقع واًمًجقد. ،رقمغم اًمٙمٗم٤م

يمام وصػ اعمٝمك٤مضمريـ سمكؽمك  ،واإليامن وأن اهلل اظمت٤مرهؿ ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف ًمٞمٖمٞمظ هبؿ أقمداءه اًمٙمٗم٤مر

 ذًمكؽ. وأهنؿ صك٤مدىمقن ذم ،اٟمفأوـم٤مهنؿ وأُمقاهلؿ ُمـ أضمؾ اهلل ٟمٍمة ديٜمف واسمتٖم٤مء ومْمٚمف وروق

سمٛمح٦ٌم إظمكقاهنؿ  ووصػ إٟمّم٤مر سم٠مهنؿ أهؾ دار اهلجرة واًمٜمٍمة واإليامن اًمّم٤مدق ووصٗمٝمؿ

وسمكذًمؽ طمك٤مزوا قمكغم  ُمـ اًمِمكصِّ  اعمٝم٤مضمريـ وإيث٤مرهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ وُمقاؾم٤مهتؿ هلؿ وؾمالُمتٝمؿ

 ٕمْمك٤مظم٤مص٦م وُمراشم٥م يٗمْمؾ هب٤م سمٕمْمٝمؿ سم، وهٜم٤مك ومْم٤مئؾ هذه سمٕمض ومْم٤مئٚمٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م اًمٗمالح.

 ٘مٝمؿ إمم اإلؾمالم واجلٝم٤مد واهلجرة.وذًمؽ سمح٥ًم ؾمٌ 

صمكؿ سم٘مٞمك٦م اًمٕمنمكة اعمٌنمكيـ  ،أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمككم :همٟمهمّمؾ ايمِمح٣مزم٥م اخلٙمٖم٣مء إرزمٔم٥م

وهؿ ه١مٓء إرسمٕم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمٌد اًمكرمحـ سمكـ قمكقف وأسمققمٌٞمكدة سمكـ اجلكراح : سم٤مجلٜم٦م

وأهكؾ سمكدر وأهكؾ  ،ن قمكغم إٟمّمك٤مرويٗمْمؾ اعمٝم٤مضمرو ،وؾمٕمٞمد سمـ زيد صوؾمٕمد سمـ أيب وىم٤م

شٗمتص وىم٤مشمؾ قمغم ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتصويٗمْمؾ ُمـ أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًم ،اًمروقان
(1)

. 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اعمًٚمٛمقن ومٞمف ظمػم ومٙمؾ واًمّمح٤مسم٦م اخلٚمٗم٤مء وأُم٤م وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:»

 اًمٜمك٤مر ُمكـ واًمٜمجك٤مة اجلٜمك٦م ودظمقل واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مرف واًمٕمٚمؿ واًم٘مرآن واإلؾمالم اإليامن ُمـ

 اًمكديـ سمٚمٖمكقا اًمكذيـ اًمّمكح٤مسم٦م ومٕمٚمكف ُم٤م سمؼميم٦م هق وم٢مٟمام اهلل يمٚمٛم٦م وقمٚمق اًمٙمٗم٤مر قمغم واٟمتّم٤مرهؿ

 وظمػم ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ٗمْمؾاًم قمٚمٞمف  ومٚمٚمّمح٤مسم٦م سم٤مهلل آُمـ ُم١مُمـ ويمؾ.اهلل ؾمٌٞمؾ ذم وضم٤مهدوا

 ٤مئرؾمك ُمكـ واًمكدٟمٞم٤م اًمكديـ ذم ظمكػم سمٙمكؾ أىمقم يم٤مٟمقا ومٝمؿ اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء خلػم شمٌع اًمّمح٤مسم٦م

٤م، ىمكقم ، وأىمٚمٝمك٤م شمٙمٚمًٗمك، يم٤مٟمقا واهلل أومْمؾ هذه إُم٦م، وأسمرهك٤م ىمٚمقسمك٤م، وأقمٛم٘مٝمك٤م قمٚمكاًم اًمّمح٤مسم٦م

                                                                          

 (.:9، 99يمت٤مب اًمتقطمٞمد د / ص٤مًمص اًمٗمقزان ص:   (2)
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اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف وإىم٤مُم٦م ديٜمف وم٤مقمرومقا هلؿ ومْمٚمٝمؿ، واشمٌٕمقهؿ ذم آصم٤مرهؿ، ومتًٙمقا سمكام 

 اؾمتٓمٕمتؿ ُمـ أظمالىمٝمؿ وديٜمٝمؿ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمكغم اهلكدى اعمًكت٘مٞمؿ. وىمكد أصمٜمكك اهلل قمٚمكٞمٝمؿ هكق

شيمثػمة ذم آي٤مٍت ريض قمٜمٝمؿ وأقمد هلؿ احلًٜمك وورؾمقًمف 
(1)

. 

اًمٗمتٜم٦م اًمتكل وىمٕمك٧م ُمكـ ضمرائٝمك٤م واجلامقم٦م ذم آظمتالف اًمذي طمّمؾ وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م »

 :روب سملم اًمّمح٤مسم٦م يتٚمخص ذم أُمريـاحل

 ،أهنؿ يٛمًٙمقن قمـ اًمٙمالم ومٞمام طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م ويٙمٗمقن قمـ اًمٌحك٨م ومٞمكف :إَمر إول

 :وي٘مقًمقن ،هق اًمًٙمقن قمـ ُمثؾ هذا ٕن ـمريؼ اًمًالُم٦م

ٺ ﴿ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 .[20احلمم:] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    ٺ 

 :اعمروي٦م ذم ُم٤ًموهيؿ وذًمؽ ُمـ وضمقهاإلضم٤مسم٦م قمـ أصم٤مر  :إَمر ايمث٣مين

 د اومؽماه أقمداؤهؿ ًمٞمِمقهقا ؾمٛمٕمتٝمؿ.أن هذه أصم٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق يمذب ىم :إولايمقصمف 

 هذه أصم٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد زيد وٟم٘مص ومٞمف وهمػم قمكـ وضمٝمكف اًمّمكحٞمص ودظمٚمكفأن  :ايمقصمف ايمث٣مين

 ومٝمق حمرف ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف. ،اًمٙمذب

هنكؿ إُمك٤م ٕ ،ٕمكذرونهكؿ ومٞمكف ُم ،وهكق اًم٘مٚمٞمكؾ –أن ُم٤م صص ُمـ هذه أصمك٤مر  :ايمقصمف ايمث٣ميم٧م

أص٤مب اعمجتٝمكد  إنومٝمق ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد اًمذي  ،وإُم٤م جمتٝمدون خمٓمئقن جمتٝمدون ُمّمٞمٌقن.

 ط: أن رؾمكقل اهلل واخلٓم٠م ُمٖمٗمكقر. عمك٤م ذم احلكدي٨م ن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمدإو ،أضمرانومٞمف ومٚمف 

شاصمتٜمد همٟمطمْمٟم همٙمف أصمر واضمد نإو ،ص٣مب همٙمف أصمرانٟمإذا اصمتٜمد احل٣مىمؿ هم»: ىم٤مل
 (2)

. 

ٞمًقا ُمٕمّمقُملم ُمـ اًمذٟمقب سم٤مًمٜمًك٦ٌم اخلٓم٠م ومٝمؿ ًم أهنؿ سمنم جيقز قمغم أومرادهؿ :ايمقصمف ايمرازمع

 :ديدة ُمٜمٝم٤مومٚمف ُمٙمٗمرات قم ًمٙمـ ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ –ومرادهؿ ٕ

 إدًم٦م.يمام ضم٤مءت سمف ،ٝمام يم٤مٟم٧ماًمتقسم٦م متحق اًمًٞمئ٦م ُمأن يٙمقن ىمد شم٤مب ُمٜمف و -2

: ىم٤مل شمٕمك٤ممم -إن صدر-ُمٖمٗمرة ُم٤م صدر ُمٜمٝمؿ أن هلؿ ُمـ اًمًقاسمؼ واًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م يقضم٥م  -1

.[221هقد:] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿

د ذم اًمٗمْمكؾ وىمكد صمٌك٧م احلًٜم٤مت أيمثر ُمـ همػمهؿ وٓ ي٤ًموهيؿ أطمكأهنؿ شمْم٤مقمػ هلؿ  -3

وأن اعمد ُمـ أطمدهؿ إذا شمّمدق سمف أومْمؾ ُمـ ضمٌؾ أطمد  ،أهنؿ ظمػم اًم٘مرون طسم٘مقل رؾمقل اهلل 
                                                                          

 (.83، 82(، ودروس رُمْم٤من/ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ ص:  7/487ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م/اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص:   اٟمٔمر (2)

 (.2827( سم٤مب أضمر احل٤ميمؿ أذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م، وُمًٚمؿ  :7:2 رواه اًمٌخ٤مري:  (1)
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ٓ سمًٌقا أصح٣ميب همقايمذي ٞمٖمز زمٝمده يملق »: وأرو٤مهؿ يمام ذم ىمقًمف ٤م إذا شمّمدق سمف همػمهؿ ذهًٌ 

شَم٣م زمٙمغ َمد أضمدهؿ وٓ ٞمِمٝمٖمف٣م أٞمٖمؼ أضمدىمؿ َمثؾ صمٌؾ أضمد ذهًٌ 
 (1)

. 

وؾم٤مئر أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وأئٛمك٦م اًمكديـ ٓ يٕمت٘مكدون  :رمحف اهللزمـ سمٝمٚمٝم٥م االم وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽم

سمكؾ جيكقز قمٜمكدهؿ وىمكقع  ،وٓ اًمًك٤مسم٘ملم وٓ همكػمهؿ قمّمٛم٦م أطمد ُمـ اًمّمكح٤مسم٦م وٓ اًم٘مراسمك٦م

واهلل شمٕم٤ممم يٖمٗمر هلؿ سم٤مًمتقسم٦م ويرومع هلؿ درضم٤مهتؿ ويٖمٗمر هلؿ سمحًكٜم٤مت ُم٤مطمٞمك٦م أو  ،اًمذٟمقب ُمٜمٝمؿ

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ :شمٕمك٤ممم٤مل ىمك ،سمٖمػم ذًمؽ ُمـ إؾمك٤ٌمب

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[35 – 33ايمزَمر:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

[26، 25ضمٗم٣مف:إ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ
 (2)

. 

وىمد ااذ أقمداء اهلل ُم٤م وىمع سمكلم اًمّمكح٤مسم٦م وىمك٧م اًمٗمتٜمك٦م ُمكـ آظمكتالف وآىمتتك٤مل ؾمك٥ٌم 

وىمكد ضمكرى قمكغم هكذا اعمخٓمكط اخلٌٞمك٨م سمٕمكض اًمٙمتك٤مب  ،ًمٚمقىمٞمٕم٦م هبؿ واًمٜمٞمؾ ُمكـ يمكراُمتٝمؿ

 ط سمكلم أصكح٤مب رؾمكقل اهلل اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ هيرومقن سمام ٓ يٕمرومقن ومجٕمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ طمٙمكاًم 

اهلكقى وشمرديكد ُمك٤م ي٘مقًمكف  شمٌك٤معاوسمكؾ سم٤مجلٝمكؾ  ،سمٕمْمٝمؿ سمال دًمٞمؾيّمقسمقن سمٕمْمٝمؿ وخيٓمئقن 

طمتكك ؿمكٙمٙمقا سمٕمكض ٟم٤مؿمكئ٦م اعمًكٚمٛملم ممكـ  ،اعمٖمروقن واحل٤مىمدون ُمـ اعمًتنمىملم وأذٟم٤مهبؿ

ًمٜمٗمذوا سم٤مًمت٤مزم  ،وؾمٚمٗمٝمؿ اًمّم٤مًمص اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون ،صم٘م٤مومتٝمؿ وحٚم٦م سمت٤مري: أُمتٝمؿ اعمجٞمدة

وإًم٘م٤مء اًمٌٖمض ذم ىمٚمقب آظمر هذه إُم٦م ٕوهلك٤م  ،إمم اًمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم وشمٗمريؼ يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم

 ًٓ  : ُمـ آىمتداء سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمص واًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤مممسمد

ٺ ﴿ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 .[20احلمم:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ُمـ اًمّمكح٤مسم٦م  إذا رأي٧م اًمرضمؾ يتٜم٘مص اُمرأً : َم٣مم َمًٙمؿرفم٥م وهق َمـ أصمؾ ؾمٝمقخ آوم٣مل أزمق ز

٤م أدى إًمٞمٜمك٤م ذًمكؽ وُمك ،وُم٤م ضم٤مء سمف طمؼ   واًمرؾمقل طمؼ   ،ذًمؽ أن اًم٘مرآن طمؼ  و ،قمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ٤موم
                                                                          

 .( سم٤مب حتريؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م 3651وُمًٚمؿ  ، (4581رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

 (.:46/7جمٛمقع اًمٗمت٤موى   اٟمٔمر (1)
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 يمٚمف إٓ اًمّمح٤مسم٦م.

ومٞمٙمقن اجلرح سمف أًمٞمؼ واحلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمزٟمدىمك٦م  ؿ إٟمام أراد إسمٓم٤مل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.طمٝمومٛمـ ضمرا 

 .واًمْمالل أىمقم وأطمؼ

 ن مل يًكتحؾا إو ،ر يمٗمكُمـ ؾم٥م أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمًتحال  » : هن٣مي٥م اظمٌتد كمدموم٣مل ازمـ محدان 

شيمٗمر ;ٝمؿ أو ـمٕمـ ذم ديٜمٝمؿ أو يمٗمرهؿوُمـ ومً٘م ،٤موقمٜمف يٙمٗمر ُمٓمٚم٘مً  ،ومًؼ
 (1)

 .اٟمتٝمك 

يـ وىمد أظمؼم اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أٟمف ىمد ريض قمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝمك٤مضمريـ وإٟمّمك٤مر واًمكذ

 .اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ

ن ُمـ يٕم٤مدي اهلل وهؿ ُمتٌٕمكقن يٕم٤مدويقاًمقن ُمـ يقازم اهلل وو ـ وم٠مهؾ اًمًٜم٦م يؽموقن قمٛم

 .ب اهلل اعمٗمٚمحقن وقم٤ٌمده اعم١مُمٜمقنٓ ُمٌتدقمقن وهلذا هؿ طمز

ضمك٤مء  :ىمك٤مل سمـ ُمًٕمقد ايمام ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ  ،ومٛمـ أطم٥م اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ُمٕمٝمؿ

 ؟٤م ومل يٚمحكؼ هبكؿيمٞمػ شم٘مقل ذم رضمؾ أطم٥م ىمقُمً  !: ي٤م رؾمقل اهللوم٘م٤مل طرضمؾ إمم رؾمقل اهلل 

شاظمرء َمع َمـ أضم٤م»: طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
 (2)

. 

 :طاحلٌٝم٤م  أصح٣مبفمـ  َم٣م وم٣ميمف ازمـ َمًٔمقد 

إن اهلل ٟمٔمكر ذم ىمٚمكقب » :طمٞم٨م ي٘مكقل طقمـ أصح٤مب احلٌٞم٥م  وُم٤م أمجؾ ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ُمًٕمقد 

صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمكقب  ،وم٤مسمتٕمثف سمرؾم٤مًمتف ،وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف ،ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد طومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد  ،اًمٕم٤ٌمد

ومجٕمٚمٝمؿ وزراء ٟمٌٞمكف ي٘مك٤مشمٚمقن قمكغم  ،قب أصح٤مسمف ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمدومقضمد ىمٚم ،اًمٕم٤ٌمد سمٕمد ىمٚم٥م حمٛمد

شؾمٞمئ٤م ومٝمق قمٜمد اهلل وُم٤م رأوا ؾمٞمئً  ،٤م ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـومام رأى اعمًٚمٛمقن طمًٜمً  ،ديٜمف
 (3)

. 

 فطٌ ذلب١ األْصاز -12
 :َمـ أضم٤م إٞمِم٣مر أضمٌف اهلل

 :ٕملض إٞمِمل٣مرأضمٌف اهلل وَمـ أزم :َمـ أضم٤م إٞمِم٣مر» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فمـ ايمػماء

                                                                          

ٗم٤مريٜم7:– 99يمت٤مب اًمتقطمٞمد د / ص٤مًمص اًمٗمقزان ص:   اٟمٔمر (2)  (.:49، 3/499  ل( سمتٍمف، ذح قم٘مٞمدة اًًم

وٓ  ( وذم روايك٦م اسمكـ طمٌك٤من 3751( سم٤مب قمالُم٦م طم٥م اهلل قمز وضمؾ، وُمًكٚمؿ   6927اًمٌخ٤مري:   رواه (1)

 يًتٓمٞمع أن يٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمف.

ص:  اًمٓمح٤مويك٦م ٩ماكري اٟمٔمكر( :  طمًكـ ُمقىمكقف(. وىمك٤مل إًمٌك٤م)4711رواه أمحد ذم اعمًٜمد   ضمًـ: (3)

 (.43أصح٤مب اًمرؾمقل / ًمٚمِمٞم: حمٛمقد اعمٍمي ص:   اٟمٔمر(. و641 



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 71 

شأزمٕمّمف اهلل
 (1)

. 

إن ايمٛمل٣مس هيل٣مصمرون إيملٝم٘مؿ وٓ » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل فمـ احل٣مرث زمـ زي٣مد إٞمِم٣مري

هت٣مصمرون إيمٝمٜمؿ وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ٓ حي٤م إٞمِم٣مر رصمؾ ضمتك يٙمٗمك اهلل إٓ يمٗمل اهلل وهلق حيٌلف وٓ 

شيٌٕمض إٞمِم٣مر رصمؾ ضمتك يٙمٗمك اهلل إٓ يمٗمل اهلل وهق يٌٕمّمف
 (2)

. 

 :ي٥م اإليامن ضم٤م إٞمِم٣مرآ

شآي٥م اإليامن ضم٤م إٞمِم٣مر وآي٥م ايمٛمٖم٣م  زمٕمض إٞمِم٣مر»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أٞمس 
(3)

.   

ٓ يٌٕمض إٞمِم٣مر رصملؾ يل٠مَمـ » :طىم٤مل رؾمقل  : أيب ؽمٔمٝمد و ازمـ فم٣ٌمسوفمـ أيب هريرة 

شزم٣مهلل وايمٝمقم أطمر
 (4)

. 

 :اايمٛمٌل يقيص زم٣مٕٞمِم٣مر طمغمً 

إن إٞمِم٣مر ومد ومّمقا ايمذي فمٙمٝمٜمؿ وزمٗمل ايمذي فمٙمٝم٘مؿ »: طقل اهلل ىم٤مل رؾم :وم٣مل  فمـ أٞمس

شهم٣مومٌٙمقا َمـ حمًٛمٜمؿ وجت٣موزوا فمـ َمًٝمئٜمؿ
 (5)

. 

شااؽمتقصقا زم٣مٕٞمِم٣مر طمغمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  ففمٛمو
 (6)

. 

إن إٞمِم٣مر ىمرر وفمٝمٌتل وإن ايمٛم٣مس ؽملٝم٘مثرون ويٗمٙملقن »: ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  : ففمٛمو

شافمٖمقا فمـ َمًٝمئٜمؿهم٣مومٌٙمقا َمـ حمًٛمٜمؿ و
 (7)

. 

٤م وٟم٤ًمء رأى صٌٞم٤مٟمً » :طأن اًمٜمٌل  قمـ أٟمس  :طإٞمِم٣مر َمـ أضم٤م ايمٛم٣مس إلم رؽمقل اهلل 

ايمٙمٜملؿ أٞملتؿ َملـ  إرمايمٙمٜمؿ أٞمتؿ َمـ أضم٤م ايمٛم٣مس » : وم٘م٤ملممثاًل  طُم٘مٌٚملم ُمـ قمرس وم٘م٤مم ٟمٌل اهلل 

يٕمٜمل إٟمّم٤مر شإرم أضم٤م ايمٛم٣مس
(8)

. 

ضم٤مءت اُمرأة ُمـ إٟمّمك٤مر إمم رؾمكقل  :لي٘مق ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  :فمـ هُم٣مم زمـ زيد

                                                                          

 (.2::(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  6:64   صحٞمص اجل٤مُمع(، و274  ُم٤مضمفصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ  صحٝمح: (2)

 (.2783(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  :2:8  صحٞمص اجل٤مُمع :ضمًـ (1)

 (.85، وُمًٚمؿ  قمالُم٦م اإليامن طم٥م إٟمّم٤مر ( سم٤مب28  رواه اًمٌخ٤مري (3)

 (.87  رواه ُمًٚمؿ (1)

 (.27: (، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 2698  صحٞمص اجل٤مُمع صحٝمح: (5)

 (.:6:  صحٞمص اجل٤مُمع (6)

 اًمٗمكتص: ىم٤مل احل٤مومظ سمكـ طمجكر ذم .ُمـ ومْم٤مئؾ إٟمّم٤مر رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ :سم٤مب( 3621رواه ُمًٚمؿ:   (7)

 ( أي سمٓم٤مٟمتك وظم٤مصتك.يمرر وقمٞمٌتل 

 (.3619رواه ُمًٚمؿ:   (8)
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صمكالث  شإرم ايمٛمل٣مسٕضم٤م وايمذي ٞمٖمز زمٝمده إٞم٘مؿ »: وىم٤مل طومخال هب٤م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل طاهلل 

ُمرات
(1)

. 

شوؾمٝمؿؤويًٚمؿ قمغم صٌٞم٤مهنؿ ويٛمًص ر يم٤من يزور إٟمّم٤مر» وم٣مل:  وفمٛمف
(2)

. 

ايمٙمٜملؿ » :يم٤من ي٘مكقل طقمـ ىمت٤مدة قمـ أٟمس أن اًمٜمٌل  :ألٞمِم٣مر واظمٜم٣مصمرةيميدفمق زم٣مظمٕمٖمرة ايمٛمٌل 

شهمٟمىمرم إٞمِم٣مر واظمٜم٣مصمرة ٓ فمٝمش إٓ فمٝمش أطمرة
 (3)

. 

ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمألٞمِم٣مر وٕزمٛم٣مء إٞمِم٣مر وأزمٛم٣مء أزمٛمل٣مء »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :فمـ زيد زمـ أرومؿ وم٣مل

شإٞمِم٣مر
(4)

. 

يم٘مؾ ٞمٌل سمرىم٥م وولٝمٔم٥م وإن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  قمـ أٟمس :طإٞمِم٣مر سمرىم٥م ايمٛمٌل 

شتل إٞمِم٣مر هم٣مضمٖمٓمقين همٝمٜمؿسمرىمتل ووٝمٔم
(5)

.   

ٱ ٻ ٻ ﴿: ومٞمٜمك٤م ٟمزًمك٧م :قمـ ضم٤مسمر سمكـ قمٌكد اهلل ىمك٤مل :قيمفإٞمِم٣مر َمقٓهؿ اهلل ورؽم

٥م أهنك٤م مل شمٜمكزل سمٜمق ؾمٚمٛم٦م وسمٜمق طم٤مرصمك٦م وُمك٤م ٟمحك [211آل فمٚمران:] ﴾ٻ ٻ پ پ پپ

﴾پ پپ﴿: ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ
(6)

. 

ونمٖم٣مر وأؾملجع وَملـ ىمل٣من  إٞمِم٣مر وَمزيٛم٥م وصمٜمٝمٛم٥م»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :فمـ أيب أيقب وم٣مل

شفمٌد اهلل َمقارم دون ايمٛم٣مس واهلل ورؽمقيمف َمقٓهؿ زمٛملَمـ 
 (7)

. 

 :شَمـ إٞمِم٣مر أً يمقٓ اهلجرة يم٘مٛم٦م اَمر»

إٞمِمل٣مر ؾملٔم٣مر وايمٛمل٣مس دشمل٣مر ويملق أن ايمٛمل٣مس » :طرؾمقل اهلل ىم٤مل  :وم٣ملفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

 أً ٓ اهلجرة يم٘مٛم٦م اَمر٣مر ويمق٣م يمًٙم٘م٦م وادي إٞمِم٣م واؽمتٗمٌٙم٦م إٞمِم٣مر واديً ٣م أو ؾمٔمًٌ اؽمتٗمٌٙمقا واديً 

شَمـ إٞمِم٣مر
 (8)

. 

 ون فمعم أٞمٖمًٜمؿ ويمق ىم٣من هبؿ طمِم٣مص٥م:إٞمِم٣مر ي٠مشمر
                                                                          

 (.:361رواه ُمًٚمؿ:  (2)

  .(3223(، واًمّمحٞمح٦م  5:58  صحٞمص اجل٤مُمعرواه اًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم  صحٝمح: (1)

 .همزوة إطمزاب وهل اخلٜمدق :سم٤مب (2916(، وُمًٚمؿ  3912رواه اًمٌخ٤مري:   (3)

 (.3617رواه ُمًٚمؿ:   (1)

 (.6284 صحٞمص اجل٤مُمع رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم  :ضمًـ (5)

 (.3616رواه ُمًٚمؿ:   (6)

 (.:362رواه ُمًٚمؿ:   (7)

  .(38:2 صحٞمص اجل٤مُمع (، و275 ُم٤مضمف . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ فُم٤مضمرواه اسمـ  :صحٝمح (8)
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .[9احلمم:]

 ومتٞمكزوا هبك٤م قمٛمكـ ،: وُمـ أوص٤مف إٟمّم٤مر اًمتل وم٤مىمقا هب٤م همكػمهؿأي :وم٣مل ايمُمٝمخ ايمًٔمدي

 ،ُمـ إُمكقال وهمػمهك٤م ،، وهق اإليث٤مر سمٛمح٤مب اًمٜمٗمساإليث٤مر، وهق أيمٛمؾ أٟمقاع اجلقد ،ؾمقاهؿ

 ،وهذا ٓ يٙمقن إٓ ُمـ ظمٚمؼ زيمل .سمؾ ُمع اًميورة واخلّم٤مص٦م ،وسمذهل٤م ًمٚمٖمػم ُمع احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م

وُمـ ذًمؽ ىمّم٦م إٟمّمك٤مري اًمكذي ٟمزًمك٧م  ،ُم٘مدُم٦م قمغم ؿمٝمقات اًمٜمٗمس وًمذاهت٤م ،وحم٦ٌم هلل شمٕم٤ممم

٤موسم٤مشمقا ضمٞم٤مقمً  ،ٕم٤مم أهٚمف وأوٓدهوـم ،طملم آصمر وٞمٗمف سمٓمٕم٤مُمف ،أي٦م سمًٌٌف
(1)

. 

وم٠مرؾمكؾ إمم سمٕمكض ٟمًك٤مئف  ،إ) جمٝمكقد :وم٘م٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل  :فمـ أيب هريرة وم٣ملو

واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م قمٜمدي إٓ ُم٤مء صمؿ أرؾمؾ إمم أظمرى وم٘م٤مًمك٧م ُمثكؾ ذًمكؽ طمتكك ىمٚمكـ  :وم٘م٤مًم٧م

 ش؟َمـ يّمٝمػ هذا ايمٙمٝمٙمل٥م رمحلف اهلل» :قمٜمدي إٓ ُم٤مء وم٘م٤ملسمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م يمٚمٝمـ ُمثؾ ذًمؽ ٓ واًمذي 

 ؟هؾ قمٜمدك رء :أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٤مٟمٓمٚمؼ سمف إمم رطمٚمف وم٘م٤مل ُٓمرأشمف :وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل

اًمناج وأريف أٟمك٤م ٟم٠ميمكؾ  ئلٕمٚمٚمٞمٝمؿ سمٌمء وم٢مذا دظمؾ وٞمٗمٜم٤م وم٠مـمٗموم :ىم٤مل .ٓ إٓ ىمقت صٌٞم٤م) :ىم٤مًم٧م

ا قمكغم وم٘مٕمدوا وأيمؾ اًمْمٞمػ ومٚمام أصٌص همدً  :اج طمتك شمٓمٗمئٞمف ىم٤ملوم٢مذا أهقى ًمٞم٠ميمؾ وم٘مقُمل إمم اًمن

ش٥مومد فمج٤م اهلل َمـ صٛمٝمٔم٘مام زمّمٝمٖم٘مام ايمٙمٝمٙم» :وم٘م٤مل طاًمٜمٌل 
(2)

. 

 افطٌ َٔ غٗد بدًز -13
ًً  فمـ محٝمد وم٣مل: ي٘مقل: أصٞم٥م احل٤مرصم٦م يقم سمدر وهق همالم، ومجك٤مءت أُمكف إمم  ٤م ؾمٛمٕم٧م أٟم

طم٤مرصمك٦م ُمٜمكل، ومك٢من يٙمكـ ذم اجلٜمك٦م أصكؼم  ىمد قمرومك٧م ُمٜمزًمك٦م !ي٤م رؾمقل اهلل» وم٘م٤مًم٧م: طاًمٜمٌل 

إهنل٣م  ؟أو صمٛم٥م واضمدة هل -أو هٌٙم٦م- وحيؽ»وأطمت٥ًم، وإن شمٙمـ إظمرى شمر ُم٤م أصٜمع، وم٘م٤مل: 

شايمٖمردوس صمٛم٣من ىمثغمة، وإٞمف دم صمٛم٥م
 (3)

. 

ويمٚمٜمك٤م ومك٤مرس، ىمك٤مل:  ٤م ُمرصمد اًمٖمٜمقي واًمزسمػم سمـ اًمٕمقاموأسم طرؾمقل اهلل سمٕمثٜمل  وم٣مل: فمـ فمقم 

و٥م طم٣مخ، هم١من هب٣م اَمرأة َمـ اظمممىمكم، َمٔمٜم٣م ىمت٣مب َملـ ضم٣مؿمل٤م زملـ أيب زمٙمتٔمل٥م إلم رو ااٞمْمٙمٗمقا ضمتك سمٟمسمق»

                                                                          

 اًمرؾم٤مًم٦م. ُم١مؾم٦ًم .( ط2/961ص:  . ًمٚمِمٞم: اًمًٕمدي.اعمٜم٤من يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم (2)

 (.3165رواه ُمًٚمؿ:   (1)

 (.4872رواه اًمٌخ٤مري:   (3)
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وم٘مٚمٜم٤م: اًمٙمت٤مب، وم٘م٤مًمك٧م: ُمك٤م ُمٕمٜمك٤م  ،ط. وم٠مدريمٜم٤مه٤م شمًػم قمغم سمٕمػم هل٤م طمٞم٨م ىم٤مل رؾمقل اهلل شاظمممىمكم

ًمتخكرضمـ اًمٙمتك٤مب أو  ،طيمت٤مب، وم٠مٟمخٜم٤مه٤م وم٤مًمتٛمًٜم٤م ومٚمكؿ ٟمكر يمت٤مسمك٤م، وم٘مٚمٜمك٤م: ُمك٤م يمكذب رؾمكقل اهلل 

رأت اجلد أهقت إمم طمجزهت٤م، وهكل حمتجكزة سمٙمًك٤مء، وم٠مظمرضمتكف، وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمك٤م هبك٤م إمم ًمٜمجردٟمؽ، ومٚمام 

ىمد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم، ومدقمٜمل ومكألضب قمٜم٘مكف.  !وم٘م٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل ،طرؾمقل اهلل 

. ىمك٤مل طم٤مـمك٥م: واهلل ُمك٤م يب أن ٓ أيمكقن ُم١مُمٜمك٤م سمك٤مهلل ش؟َم٣م محٙمؽ فملعم َمل٣م صلٛمٔم٦م»: طوم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ن يٙمقن زم قمٜمد اًم٘مقم يد يدومع اهلل هب٤م قمكـ أهككم وُمك٤مزم، وًمكٞمس أطمكد ُمكـ أردت أ -ط -ورؾمقًمف

صلد ، وٓ »: طأصح٤مسمؽ إٓ ًمف هٜم٤مك ُمـ قمِمػمشمف ُمـ يدومع اهلل سمف قمـ أهٚمكف وُم٤مًمكف. وم٘مك٤مل اًمٜمٌكل 

 ١مُمٜملم، ومدقمٜمل ومكألضب قمٜم٘مكف. وم٘مك٤مل:إٟمف ىمد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف واعم :. وم٘م٤مل قمٛمرشاسمٗمقيمقا يمف إٓ طمغمً 

يمٔمؾ اهلل اؿمٙمع إلم أهؾ زمدر همٗم٣مل: افمٚمٙمقا َمل٣م ؾملئتؿ، همٗملد وصمٌل٦م يم٘ملؿ  - وم٘م٤مل:- ؟أيمٝمس َمـ أهؾ زمدر»

. ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤م قمٛمر، وىم٤مل: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿشاجلٛم٥م، أو همٗمد نمٖمرت يم٘مؿ
(1)

. 

 اهلد٣ َٔ ايعًُا٤ ١ٚتٛقري أ٥ُذلب١  فطٌ -14
ـ اًم٘مكرون يكم اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٙمراُم٦م واعمٜمزًم٦م أئٛم٦م اهلدى ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمك»

ٱ ٻ ﴿ :اعمٗمْمٚم٦م وُمـ ضم٤مء ُمـ سمٕمدهؿ ممـ شمٌع اًمّمح٤مسم٦م سم٢مطم٤ًمن يمام ىم٤مل شمٕمك٤ممم

ٺ ٺ ٺ ٿ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٻ ٻ ٻ پ

 . [200ايمتقزم٥م:]﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ى وم٘مد ىمك٤مل شمٕمك٤ممم: ٕهنؿ أقمالم هدً  ;ومال جيقز شمٜم٘مص اًمٕمٚمامء وؾمٌٝمؿ

   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ

[٣ً225مء:ايمٛم]
 (2)

. 

 .[9ايمزَمر:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ﴿ :ووم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

 .[18هم٣مؿمر:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ٕٟمكف يمٚمكام يم٤مٟمك٧م  ،أي إٟمام خيِم٤مه طمؼ ظمِمٞمتف اًمٕمٚمكامء اًمٕمك٤مرومقن سمكف :وم٣مل ازمـ ىمثغم دم سمٖمًغمه

يمٚمام يم٤مٟم٧م اعمٕمرومك٦م  ،ؾمامء احلًٜمكاعمٕمروم٦م ًمٚمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اعمقصقف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل اعمٜمٕمقت سم٤مٕ

 .سمف أشمؿ واًمٕمٚمؿ سمف أيمٛمؾ يم٤مٟم٧م اخلِمٞم٦م ًمف أقمٔمؿ وأيمثر

                                                                          

 (.4873رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

 (.7:يمت٤مب اًمتقطمٞمد ًمٚمٗمقزان ص:   (1)
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طمالًمكف وطمكرم  وأطمؾا ؿمٞمًئ٤م  اًمٕم٤ممل سم٤مًمرمحـ ُمـ قم٤ٌمده ُمـ مل ينمك سمف :وم٣مل  وفمـ ازمـ فم٣ٌمس

 ف وأي٘مـ أٟمف ُمالىمٞمف وحم٤مؾم٥م سمٕمٚمٛمف.وطمٗمظ وصٞمت ،طمراُمف

ٞمام وزهد وم ،ورهم٥م ومٞمام رهم٥م اهلل ومٞمف ،ٖمٞم٥ماًمٕم٤ممل ُمـ ظمٌم اًمرمحـ سم٤مًم :ووم٣مل احلًـ ايمٌٌمي

   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى﴿: صمؿ شمال احلًـ ،ؾمخط اهلل ومٞمف

[18 هم٣مؿمر:]
 (1)

. 

يمكام  ،ومٞمج٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٕمد ُمقآة اهلل ورؾمكقًمف ُمكقآة اعمك١مُمٜملم :وم٣مل ؾم٣مرح ايمْمح٣موي٥م

هبكؿ  ي٦م اًمٜمجقم هيتدضمٕمٚمٝمؿ اهلل سمٛمٜمزًم اًمذيـ ،٤م اًمذيـ هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مءٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن ظمّمقًص 

ذم فمٚمامت اًمؼم واًمٌحر وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم هدايتٝمؿ ودرايكتٝمؿ ومك٢مهنؿ ظمٚمٗمك٤مء اًمرؾمكقل ذم 

 ،وهبؿ ٟمٓمؼ اًمٙمتك٤مب وسمكف ٟمٓم٘مكقا ،واعمحٞمقن عم٤م ُم٤مت ُمـ ؾمٜمتف ومٌٝمؿ ىم٤مم اًمٙمت٤مب وسمف ىم٤مُمقا ،أُمتف

ىمكقل ىمكد وًمٙمـ إذا وضمد ًمقاطمكد ُمكٜمٝمؿ  ،طاًمرؾمقل  شم٤ٌمعا٤م قمغم وضمقب ويمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن اشمٗم٤مىمً 

 شمريمف ُمـ قمذر. ذمضم٤مء طمدي٨م صحٞمص سمخالومف ومال سمد ًمف 

 : شم٥م أصٛم٣مفومج٣مع إفمذار شمال

 ىم٤مًمف. طقمدم اقمت٘م٤مده أن اًمٜمٌل  :أضمده٣م

 أٟمف أراد شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م سمذًمؽ اًم٘مقل.اقمت٘م٤مده  :ايمث٣مين

 اقمت٘م٤مده أن احلٙمؿ ُمٜمًقخ. :ث٣ميم٧مايم

إًمٞمٜم٤م وإيْم٤مح ُم٤م يم٤من ُمٜمكف  طواعمٜم٦م سم٤مًمًٌؼ وشمٌٚمٞمغ ُم٤م أرؾمؾ سمف اًمرؾمقل  ،وهلؿ اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م ومريض اهلل قمٜمٝمؿ وأرو٤مهؿ

 .[20احلمم:] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٺ ٺ 

 ،ًمٕمٚمامء سم٥ًٌم وىمقع اخلٓم٠م آضمتٝم٤مدي ُمـ سمٕمْمٝمؿ هق ُمـ ـمريكؼ اعمٌتدقمك٦ماُمـ ىمدر  احلطُّ و

وٕضمكؾ  ،سملم اعمًٚمٛملم وُمـ خمٓمٓم٤مت أقمداء إُم٦م ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم ديـ اإلؾمالم وإلي٘م٤مع اًمٕمداوة

ومٚمٞمتٜمٌكف  ،وسم٨م اًمٗمرىم٦م سملم اًمِم٤ٌمب واًمٕمٚمامء يمام هكق اًمقاىمكع أن ،ومّمؾ ظمٚمػ إُم٦م قمـ ؾمٚمٗمٝم٤م

ًمذًمؽ سمٕمض اًمٓمٚم٦ٌم اعمٌتدئلم اًمكذيـ حيٓمكقن ُمكـ ىمكدر اًمٗم٘مٝمك٤مء وُمكـ ىمكدر اًمٗم٘مكف اإلؾمكالُمل 

ا ومٚمٞمٕمتكزوا سمٗم٘مٝمٝمكؿ وًمٞمحؽمُمكق –وصكقاب  ويزهدون ذم دراؾمتف وآٟمتٗم٤مع سمكام ومٞمكف ُمكـ طمكؼ  

شوٓ يٜمخدقمقا سم٤مًمدقم٤مي٤مت اعمْمٚمٚم٦م واعمٖمرو٦م واهلل اعمقومؼ ،قمٚمامءهؿ
(2)

. 
                                                                          

 م.:::2-هك2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار .ط (.656-7/655شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 (.9: –7:يمت٤مب اًمتقطمٞمد ًمٚمٗمقزان ص:   (1)
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شوئمرف ذف ىمٌغمٞم٣م ؿ صٕمغمٞم٣م،يمٝمس َمٛم٣م َمـ مل يرضم» :طووم٣مل رؽمقل اهلل 
 (1)

. 

ا، إٟمام ورصمقا اًمٕمٚمؿ، ومك٤مًمٕمٚمؿ ٤م وٓ ديٜم٤مرً ٕن إٟمٌٞم٤مء مل يقرصمقا درمهً  ;واًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء

 واومر ُمـ ُمػماث اًمٕمٚمامء. ؿ أظمذ سمحظ  ذيٕم٦م اهلل ومٛمـ أظمذ سم٤مًمٕمٚم

وًمذًمؽ وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م حمٌك٦م اًمٕمٚمكامء وشمكقىمػمهؿ وُمٕمرومك٦م ومْمكٚمٝمؿ ومك٢مهنؿ ُمٜمك٤مرات ًمٚمخكػم 

   ٦م ذم هقة ؾمحٞم٘م٦م ُمـ اجلٝمؾ واًمْمالل.واًمرؿم٤مد وًمقٓهؿ ًمؽمدت إُم٦م اإلؾمالُمٞم

٢من ومٚمٛمـ ورصمٝمؿ ٟمّمٞم٥م ُمـ ذًمكؽ ومك ،إذا يم٤من إٟمٌٞم٤مء هلؿ طمؼ اًمتٌجٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٙمريؿو

قرم قمكـ سمٜمتكف شُمك طوم٢من اًمٜمٌل  ،ا٤م وٓ ديٜم٤مرً ٕن إٟمٌٞم٤مء مل يقرصمقا درمهً  ;اًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء

 ٌٞم٤مء ٓ يقرصمقن إٟمام ورصمقا اًمٕمٚمؿ.ٕن إٟمؿمٞمًئ٤م  وم٤مـمٛم٦م وقمٛمف اًمٕم٤ٌمس ومل يرصمقا

ٕمٚمكامء ٕن اًم ;، وسم٢مه٤مٟم٦م اًمٕمٚمامء هت٤من اًمنميٕم٦مٕهنؿ طم٤مُمٚمقه٤م ;سمتقىمػم اًمٕمٚمامء شمقىمػم ًمٚمنميٕم٦مو 

 حيٛمٚمقهن٤م، ومل يٌؼ هل٤م ىمٞمٛم٦م. ، ذًم٧م اًمنميٕم٦م اًمتلقا وؾم٘مٓمقا أُم٤مم أقملم اًمٜم٤مسإذا ذًم

 ،: هذا هلمىم٤مًمقاؿمٞمًئ٤م  إذا ؾمٛمٕمقا ُمـ اًمٕم٤ممل  إذا مل يٕمٔمؿ اًمٕمٚمامء وم٢من اًمٜم٤مسوٟميب ًمٙمؿ ُمثاًل 

يمكام ؾمكٛمٕمٜم٤م قمكـ سمٕمكض  ،هذا هلم هق يٕمرف وٟمحـ ٟمٕمرف :أو ىم٤مًمقا .ومالن ظمالف ذًمؽ :ىم٤مل

هذا ىمقل اإلُم٤مم أمحد سمكـ  :وىمٞمؾ هلؿ ،أهنؿ إذا ضمقدًمقا ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ ،ٝم٤ملاًمًٗمٝم٤مء اجل

، أو ىمكقل ؾمكٗمٞم٤من أو ُمك٤م أو ىمقل ُم٤مًمؽ أو ىمكقل أيب طمٜمٞمٗمك٦م ،ٌؾ أو هذا ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٜمطم

ًمٙمـ ومرق سملم رضمقًمك٦م هك١مٓء ورضمقًمك٦م هك١مٓء  ،: ٟمٕمؿ هؿ رضم٤مل وٟمحـ رضم٤ملؽ ىم٤ملأؿمٌف ذًم

أٟمك٧م طمتكك شمّمك٤مدم سم٘مقًمكؽ وؾمكقء ومٝمٛمكؽ وىمّمكقر قمٚمٛمكؽ  وقمٚمؿ ه١مٓء وقمٚمؿ ه١مٓء ُمـ

  ؟هل١مٓء إئٛم٦م رمحٝمؿ اهللا وشم٘مّمػمك ذم آضمتٝم٤مد طمتك دمٕمؾ ٟمٗمًؽ ٟمد  

أٟم٤م  أٟم٤م اًمٕمالُم٦م ،٤مُم٦مأٟم٤م اًمٜمحرير أٟم٤م اًمٗمٝما  ،: أٟم٤م اًمٕم٤مملٝم٤من اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٚمامء ًم٘م٤مل يمؾ واطمدوم٢مذا اؾمت

وًمتٛمزىمك٧م  ،ويٗمتل سمام ؿمك٤مء ،ٙمٚمؿ سمام ؿم٤مءيت وًمّم٤مر يمؾ   ،قم٤ممل لوعم٤م سم٘م ،اًمٌحر اًمذي ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف

شاًمنميٕم٦م سم٥ًٌم هذا اًمذي حيّمؾ ُمـ سمٕمض اًمًٗمٝم٤مء
(2)

. 

   ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث﴿ ويمٙمٔمٙمامء َمٛمزيم٥م رهمٝمٔم٥م وم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[22اظمج٣مديم٥م:]

واعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمامء اًمذيـ ضم٤مء ومْمٚمٝمؿ ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م هؿ قمٚمامء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اعم٘متٗمقن آصم٤مر 
                                                                          

( وصكحٞمص اجلك٤مُمع 2:31  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي صحٝمح: (2)

 .شويقومر ىمٌغمٞم٣م» :( سمٚمٗمظ32:7(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  6555 

 ( سمتٍمف ط: دار اًمٕم٘مٞمدة.341 ،:33ص:  3ذح ري٤مض اًمّم٤محللم سمـ قمثٞمٛملم.  ج / اٟمٔمر (1)
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اًمٜمّمكقص سم٤مًمتحكذير  هلؿ ذم ذًمؽ سمكؾ ضمك٤مءت ٚمامء اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م ومال طمظا أُم٤م قم ،ؾمٚمػ إُم٦م

   ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿ :ُمٜمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[12ايمٗمِمص:]

؟ وهؾ سمٕمد ذًمؽ اخلػم ُمـ ذ   !ي٤م رؾمقل اهلل :٨م طمذيٗم٦م وومٞمف ىمٚم٧مُمـ طمدي :ودم ايمِمحٝمحكم

شـ أصم٣مهبؿ إيمٝمٜم٣م ومذهمقه همٝمٜم٣مٞمٔمؿ دفم٣مة فمعم أزمقاب صمٜمٛمؿ َم» :ىم٤مل
 (1)

. 

أطم٣مف فمٙمٝم٘مؿ إ ٚمل٥م إن أطمقف َم٣م » :وم٣مل طشم٦ٌم فمٛمد أمحد َمـ ضمدي٧م أيب ايمدرداء أن ايمٛمٌل و

شاظمّمٙمقن
 (2)

. 

ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من  ُمقاوٕمٝم٤م أُم٤م اًمٕمٚمامء اًمذيـ رومع اهلل ُمٜمزًمتٝمؿ هؿ اًمذيـ يْمٕمقن إؿمٞم٤مء ذم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: ىم٤مرون

 .[79ايمٗمِمص:] ﴾ڍ ڌ ڌ

ڎ ڎ ﴿ :امء ايمذيـ يّملٔمقن إؾملٝم٣مء َمقاولٔمٜم٣م٣م فمـ ايمٔمٙمح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ضم٣مىمٝمً شمؿ وم٣مل ؽمٌ

 [80ايمٗمِمص:] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 .[13ايمٔمٛم٘مٌقت:] ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :ايمٛم٣مس وم٣مل سمٔم٣ملموايمٔمٙمامء َمٛم٣مرات هيتدي هب٣م 

 .[211إٞمٔم٣مم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ

واجل٤مهؾ قم٤مًمك٦م قمكغم  ،ويرومع اهلل سمف ،سمف ىهيتدوم٤مًمٕم٤ممل ٟمقر  ،يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا ُمثؾ هذآ »

ي اًمكذيـ ومكال يًكتق ،همكػمه ٟمٗمًكف وّض  سمؾ إن أومتك سمجٝمؾ ّض  ،ٓ يٜمٗمع ٟمٗمًف وٓ همػمه ،همػمه

 يٕمٚمٛمقن واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن.

ٝمؿ أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب ٤م ومٞمقن إُم٤مُمً يٙم :يٕمٜمل ،شايمٗمقم أومرؤهؿ يم٘مت٣مب اهلل ي٠مم  » :طوم٣مل رؽمقل اهلل 

هم١من ىم٣مٞمقا دم ايمٗمراءة ؽمقاء همٟمفمٙمٚمٜمؿ زم٣ميمًٛم٥م هم١من ىم٣مٞمقا دم ايمًلٛم٥م ؽملقاء همٟموملدَمٜمؿ هجلرة همل١من » اهلل

دم زمٝمتلف فملعم وٓ يٗمٔملد  ،٠مَمـ ايمرصمؾ ايمرصملؾ دم ؽملٙمْم٣مٞمف٣م وٓ يَ ىم٣مٞمقا دم اهلجرة ؽمقاء همٟمومدَمٜمؿ ؽمٛم  

شسم٘مرَمتف إٓ زم١مذٞمف
 (3)

. 

                                                                          

( يمت٤مب اإلُم٤مرة سم٤مب ُمالزُمك٦م 2958( سم٤مب يمٞمػ إُمر إذا مل شمٙمـ مج٤مقم٦م، وُمًٚمؿ  7784رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ.

 (.2662واًمٓمؼما). وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   (552/ 7رواه أمحد ذم اعمًٜمد   صحٝمح: (1)

 ( يمت٤مب اعم٤ًمضمد. سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م.784رواه ُمًٚمؿ   (3)
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وهذا همػم اإلُم٤مم اًمراشمك٥م ومٝمكق اإلُمك٤مم  ،ُم٤مُم٦موهذا يدل قمغم شم٘مديؿ إومْمؾ وم٤مٕومْمؾ ذم اإل

وٓ يل٠مَمـ ايمرصملؾ ايمرصملؾ دم »: ذم احلكدي٨م طن يم٤من ذم اًمٜم٤مس ُمـ هق أىمرأ ُمٜمف ًم٘مقل اًمٜمٌل إو

 ُمًجده ًجد اًمراشم٥م ؾمٚمٓم٤من ذموإُم٤مم اعم شؽمٙمْم٣مٞمف
(1)

. 

 ال٠ املؤَٓني ٚذلبتِٗاَٛفطٌ  -14
يمكام ٟمٓمكؼ سمكذًمؽ وحمٌكتٝمؿ  ٓة اعمك١مُمٜملماُمكقوٓة اهلل ورؾمكقًمف اجي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٕمد ُمق

  .[19ايمٖمتح:] ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿: اًم٘مرآن: ىم٤مل شمٕم٤ممم

زمـ ىمثغماوم٣مل 
(2)

ك ٤م سمال ؿمؽ وٓ ريك٥م صمكؿ أصمٜمكأٟمف رؾمقل اهلل طم٘م   طخيؼم شمٕم٤ممم قمـ حمٛمد  :

٤مِر ُرمَح٤َمُء سَمْٞمٜمَُٝمؿْ ﴿: وم٘م٤مل قمغم أصح٤مسمف  اُء قَمغَم اًْمُٙمٗما ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدا ِذي ۀ ﴿ :قمكز وضمكؾ يمام ىم٤مل ﴾َواًما

وهككذه صككٗم٦م اعمكك١مُمٜملم أن  ،[51اظم٣م للدة:] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

٤م ذم وضمكف اًمٙمك٤مومر ٤م قمٌقؾًمك، همْمكقسمً ا سم٤مٕظمٞم٤مررً ٤م سم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مر رطمٞماًم ا قمٜمٞمٗمً يٙمقن أطمدهؿ ؿمديدً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ : وضمف أظمٞمف اعم١مُمـ يمكام ىمك٤مل شمٕمك٤ممم٤م ذم٤م سمِمقؿًم وحقيمً 

 .[213ايمتقزم٥م:] ﴾پ پ ڀ ڀ

اؾمت٘مك َمٛملف  إذا ،َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد ايمقاضمد» :ط ووم٣مل رؽمقل اهلل

شؽم٣م ر اجلًد زم٣محلٚمك وايمًٜمر فمّمق سمدافمك يمف
 (3)

. 

ٛمٝم٣من يُمد اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌ» سمٕمف ويمال احلديثلم ذم اًمّمحٞمصسملم أص٤م طوؿمٌؽ  :طووم٣مل 

ش٣مزمٔمّمف زمٔمًّم 
(4)

. 

ي٦م قمٜمدهؿ وم٠مصٌحقا وىمد اُمكتألت ذم ىمٚمقب سمٕمض اعمًٚمٛملم وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم أ اإليامن وىمد وٕمػ

ىمتداء هبؿ ورسمام حمٌتٝمؿ وشمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم اعم١مُمٜملم وهمػم ذًمؽ ُمـ أقمٞمٜمٝمؿ سم٤مإلقمج٤مب سم٤مًمٙمٗم٤مر وآ

قا ُمكـ ٓمُّكاًمٕمٜمػ واًمِمدة قمغم اعم١مُمٜملم وىمذومٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ سم٤مًمتخٚمػ واًمرضمٕمٞمك٦م وهمكػم ذًمكؽ وطم

ؿ سمًكٜم٦م سمؾ ويًخرون ويًتٝمزئقن ُمٜمٝمؿ ُمكـ أضمكؾ متًكٙمٝم ىمدرهؿ وؾم٤مُمقهؿ ؾمقء اًمٕمذاب.

 .ةؿ أؾمقة وىمدوهنن أهؾ اًمٙمٗمر ويتخذووذم اعم٘م٤مسمؾ يٛمدطمق طاًمٜمٌل 

                                                                          

 (.343-342/  3ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ص:  ج (2)

 م.:::2-هك2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط:  (.472-8/471شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)

 قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم. .شمراطمؿ اعم١مُمٜملم وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ وشمٕم٤مودهؿ :سم٤مب( 3696رواه ُمًٚمؿ   (3)

ـ يمثػم.3696، وُمًٚمؿ  شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع ذم اعمًجد وهمػمه :سم٤مب( 578رواه اًمٌخ٤مري   (1)  ( واٟمٔمر شمٗمًػم اسم



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 81 

وقمغم اعم١مُمـ أن يٕم٤مد ذم اهلل ويقازم ذم اهلل وحي٥م ذم اهلل ويٌٖمض ذم اهلل ومٛمـ وامم اهلل ورؾمقًمف 

ومل يًكت٘مؿ إؾمكالُمف ٕن قمكداوة اًمٙمٗمك٤مر واضمٌك٦م  ،ومل يٕم٤مدي اعمنميملم مل يّمص إيامٟمف ،واعم١مُمٜملم

 ٞمف ُمقآة اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم.٥م ومسم٤مًم٘مدر اًمذي جي

: أن ي٘مقن اهلل ورؽمقيمف أضمل٤م اإليامنشمالث َمـ ىمـ همٝمف وصمد هبـ ضمالوة » :طاهلل  رؽمقلووم٣مل 

شٓ حيٌف إٓ هللإيمٝمف مم٣م ؽمقامه٣م وأن حي٤م اظمرء 
 (1)

. 

رادة وضمٝمف ومٛمـ أطم٥م اهلل أطم٥م إاإلظمالص حم٦ٌم اهلل و :رمحف اهللوم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م 

 ف وُم٤م ٓ ومالديٜم
(2)

. 

ذم اهلل ويقازم ذم اهلل وم٢من يم٤من هٜم٤مك ُم١مُمـ ومٕمٚمٞمكف  يٕم٤مديومٛمـ أطم٥م اهلل وأطم٥م ديٜمف ومٕمٚمٞمف أن 

 ًمٔمٚمؿ ٓ ي٘مٓمع اعمقآة اإليامٟمٞم٦م.ن فمٚمٛمف وم٢من اإأن يقاًمٞمف و

ظمقة ُمكع إومجٕمٚمٝمؿ  .[9احلجرات:] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿ :وم٣مل سمٔم٣ملم

ن إٚمٞمتكدسمر اعمك١مُمـ أن اعمك١مُمـ جيك٥م ُمقآشمكف ووضمقد اًم٘مت٤مل واًمٌٖمل وأُمر سم٤مإلصكالح سمٞمكٜمٝمؿ وم

ن أقمٓم٤مك وأطمًـ إًمٞمؽ وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕم٨م إفمٚمٛمؽ واقمتدى قمٚمٞمؽ واًمٙم٤مومر دم٥م ُمٕم٤مداشمف و

اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙمت٥م ًمٞمٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ومٞمٙمقن احل٥م ٕوًمٞم٤مئف واًمٌٖمض ٕقمدائكف واإليمكرام 

 وًمٞم٤مئف واإله٤مٟم٦م واًمٕم٘م٤مب ٕقمدائف.واًمثقاب ٕ

ة  وإذا اضمتٛمع ذم ـ اعمكقٓا اًمرضمؾ اًمقاطمد ظمػم وذ وومجقر وـم٤مقم٦م وُمٕمّمٞم٦م وؾمٜم٦م وسمدقم٦م اؾمتحؼ ُمك

ـ اًمنمكاواًمثقاب سم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم واؾمتحؼ ُمـ اعمٕم٤مد ومٞمجتٛمكع ذم  ،ة واًمٕم٘م٤مب سمحًك٥م ُمك٤م ومٞمكف ُمك

اًمِمخص اًمقاطمد ُمقضم٤ٌمت اإليمرام واإله٤مٟم٦م يم٤مًمٚمص شم٘مٓمع يده ًمنىمتف ويٕمٓمك ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ُم٤م يٙمٗمٞمكف 

ـ حل٤مضمتف هذا ه صؾ اًمذي اشمٗمكؼ قمٚمٞمكف أهكؾ اًمًكٜم٦م واجلامقمك٦م وظمك٤مًمٗمٝمؿ اخلكقارج واعمٕمتزًمك٦م وُمك ق ٕا

واوم٘مٝمؿ
(3)

وإذا أردت اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ قمٌد اهلل سمـ مح٤مر وهق رضمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمكقل اهلل  .

ُم٤م أيمثر ُم٤م يك١مشمك سمكف وم٘مك٤مل  :ومٚمٕمٜمف رضمؾ وىم٤مل طيم٤من ينمب اخلٛمر وم٠مشمك سمف إمم رؾمقل اهلل  ط

يمٔملـ اخلٚملر وؾمل٣مرهب٣م وؽمل٣مومٝمٜم٣م » طُمكع أن اًمٜمٌكل  شحي٤م اهلل ورؽمقيمف ٓ سمٙمٔمٛمف هم١مٞمف» :طاًمٜمٌل 

شوزم٣م ٔمٜم٣م وَمٌت٣مفمٜم٣م وفم٣مسه٣م وَمٔمتٌمه٣م وضم٣مَمٙمٜم٣م واظمحٚمقيم٥م إيمٝمف
 (4)

. 

                                                                          

ـ أٟمس  ( يمت٤مب اإليامن54إليامن، وُمًٚمؿ  سم٤مب طمالوة ا ( يمت٤مب اإليامن27رواه اًمٌخ٤مري   (2)  .سمـ ُم٤مًمؽ قم

 (.47جمٛمققم٦م اًمتقطمٞمد ص:   راٟمٔم (1)

 (.:31، 319  ص: 39جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ج  اٟمٔمر (3)

 ُم٤مضمكف(، وصحٞمص اسمـ 4785. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  ُم٤مضمفرواه أسمق داود واسمـ  صحٝمح: (1)
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يقاًمقن اعم١مُمـ اعمًت٘مٞمؿ قمغم ديٜمف وٓء يم٤مُمكؾ وحيٌقٟمكف ويٜمٍمكوٟمف إذن  وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

٤م اعمرشمديـ ويٕم٤مدوهنؿ قمكداوة وسمٖمًْمكون ُمـ اًمٙمٗمرة واعمٚمحديـ واعمنميملم وؤٟمٍمة يم٤مُمٚم٦م ويتؼم

يٕم٤مدوٟمكف و اإليكامن٤م ومٞمقاًمقٟمف سمح٥ًم ُم٤م قمٜمده ُمـ ظمر ؾمٞمئً آ٤م وص٤محلً قمٛماًل  أُم٤م ُمـ ظمٚمط ،يم٤مُمٚملم

 سمح٥ًم ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمنم.

ومٞم٠ًمًمقن اهلل هلؿ اهلداي٦م ويتقددون إًمٞمٝمؿ ويدقمقهنؿ  طويِمٗم٘مقن قمغم اًمٕمّم٤مة ُمـ أُم٦م حمٛمد 

 .اإليامن٦م طمتك يذوىمقا ُم٤م ذاىمقه ُمـ طمالوة إمم اهلدى سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم

 ًٌ ٤م ُمـ هدي اًمًٚمػ ويدقمقن اجل٤مٟم٥م أظمر ومٞم٠مظمكذون سم٤مًمِمكدة سمخالف اًمذيـ ي٠مظمذون ضم٤مٟم

ُمع اًمٙم٤مومريـ وُمع اعم١مُمٜملم أو ي٠مظمذون سم٤مًمٚملم ذم مجٞمع أطمقاهلؿ وم٠مهكؾ اًمًكٜم٦م  ،ذم مجٞمع أطمقاهلؿ

وُم٘متْمٞم٤مت إطمقال ذم ُمقوٕمف طم٥ًم ُم٤م شم٘متع اعمّمٚمح٦م  جيٛمٕمقن سملم هذا وهذا ويمؾ  
(1)

. 

ٱٻ ٻ ٻ ﴿ :داء اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممموىمد طمرم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمقآة أقم

   ﴾ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[52اظم٣م دة:]

ٱ ﴿ :٤م٤م وىم٤مل ذم حتريؿ ُمقآة اًمٙمٗم٤مر قمٛمقًُمكحتريؿ ُمقآة أهؾ اًمٙمت٤مب ظمّمقًص  ذموهذا 

 .[2تحٛم٥م:اظمٚم] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 ٤م.ٜم٤مس إًمٞمف ٟمًًٌ سمؾ ًم٘مد طمرم اهلل قمغم اعم١مُمٜملم ُمقآة اًمٙمٗم٤مر وًمق يم٤مٟمقا ُمـ أىمرب اًم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :ومللل٣مل سمٔمللل٣ملم

 .[13ايمتقزم٥م:] ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[11اظمج٣مديم٥م:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

آة اعمك١مُمٜملم ٦م وم٘مكد أوضمك٥م ُمكقويمام أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف طمرم ُمقآة أقمداء اًمٕم٘مٞمكدة اإلؾمكالُمٞم

ۆئ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿: وحمٌتٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم

[56-55اظم٣م دة:] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
 (2)

. 

وىمد دًم٧م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمكرة قمكغم وضمكقب ُمكقآة اعمًكٚمٛملم سمٕمْمكٝمؿ ًمكٌٕمض وسمٞمٜمك٧م 

 ٞم٤مُم٦م وذف وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتٝمؿ قمٜمد اهلل.ُمٜمزًمتٝمؿ يقم اًم٘م
                                                                          

 ( قمـ اسمـ قمٛمر.2913(، و صحٞمص اجل٤مُمع  4491 

 (.64د ص:  قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛماٟمٔمر  (2)

 واًمقٓء واًمؼماء ًمٚمِمٞم: / ص٤مًمص اًمٗمقزان. –اًمقٓء واًمؼماء ذم اإلؾمالم اجلقهرة سمٜم٧م قمٌد اهلل  اٟمٔمر (1)
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اؽمٚمٔمقا  !ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس» :ايمٛم٣مس زمقصمٜمف همٗم٣مل إلمظم٣م وم٢م صالسمف أومٌؾ  طهلل وي فمـ رؽمقل ارُ و

فملعم  يمٝمًقا زمٟمٞمٌٝم٣مء وٓ ؾمٜمداء يٕمٌْمٜمؿ إٞمٌٝمل٣مء وايمُملٜمداءا وافمٗمٙمقا وافمٙمٚمقا أن هلل فمز وصمؾ فم٣ٌمدً 

 .شجم٣ميمًٜمؿ وومرهبؿ َمـ اهلل

هلل ٟمك٤مس ي٤م ٟمٌكل ا :وم٘م٤مل طإقمراب ُمـ ىم٤مصٞم٦م اًمٜم٤مس وًمقى سمٞمده إمم اًمٜمٌل  وضم٤مء رضمؾ ُمـ

ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء وٓ ؿمٝمداء يٖمٌٓمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء قمكغم جم٤مًمًكٝمؿ وىمكرهبؿ ُمكـ اهلل 

 :طًم١ًمال إقمرايب وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  طوضمف رؾمقل اهلل  ومُنا  –يٕمٜمل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م  –ٟمٕمتٝمؿ ًمٜم٤م ا

 ، وسمِمل٣مهمقاهؿ ٞم٣مس َمـ أهمٛم٣مء ايمٛم٣مس وٞمقازع ايمٗم٣ٌم ؾ مل سمِمؾ زمٝمٛمٜمؿ أرضمل٣مم َمتٗم٣مرزمل٥م حتل٣مزمقا دم اهلل»

ا يٖملزع ا وشمٝم٣مهبؿ ٞملقرً يّمع اهلل هلؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمٛم٣مزمر َمـ ٞمقر همٝمجٙمًٜمؿ فمٙمٝمٜم٣م همٝمجٔمؾ وصمقهٜمؿ ٞمقرً 

 شايمٛم٣مس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وٓ يٖمزفمقن وهؿ أويمٝم٣مء اهلل ايمذيـ ٓ طمقف فمٙمٝمٜمؿ وٓ هؿ حيزٞمقن
(1)

. 

 ُمتكك !: يك٤م رؾمكقل اهللوم٘مك٤مل: طضمك٤مء رضمكؾ إمم رؾمكقل اهلل  :وم٣مل زمـ َم٣ميمؽ وفمـ أٞمس 

ىمك٤مل  شهم١مٞمؽ َمع َمـ أضم٦ٌٌم» :ورؾمقًمف ىم٤مل طم٥م اهلل :ىم٤مل ش؟وَم٣م أفمددت يمٙم٣ًمفم٥م» ىم٤مل: ؟اًم٤ًمقم٦م

 :ىم٤مل أٟمس ،شهم١مٞمؽ َمع َمـ أضم٦ٌٌم» :ط٤م أؿمد ُمـ ىمقل اًمٜمٌل ومام ومرطمٜم٤م سمٕمد اإلؾمالم ومرطًم  :أٟمس

ن مل أقمٛمؾ أقمامهلؿإ٤م سمٙمر وقمٛمر وم٠مرضمق أن أيمقن ُمٕمٝمؿ ووم٠مٟم٤م أطم٥م اهلل ورؾمقًمف وأسم
(2)

. 

جيٕمٚمٜم٤م واعمًٚمٛملم ُمـ اعمتح٤مسملم ومٞمف اًمكذيـ أصمٜمك٤م اهلل قمٚمكٞمٝمؿ وأقمكد هلكؿ اعمٖمٗمكرة ومٜم٠ًمل اهلل أن 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿: ظمر أيك٦مإٓمٔمٞمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وإضمر اًم

وصكدق وٓ خيٚمكػ وٓ   ووقمد اهلل طمكؼ  ٤م يمرياًم ورزىمً  ضمزياًل  ٤مأي صمقاسمً  .[19ايمٖمتح:] ﴾ڑ ڑ

ٛمٝمؿ وهلؿ اًمٗمْمؾ واًمًٌؼ واًمٙمامل اًمكذي ٓ ومٝمق ذم طمٙم يٌدل ويمؾ ُمـ اىمتٗمك أصمر اًمّمح٤مسم٦م 

 يٚمح٘مٝمؿ ومٞمف أطمد همػمهؿ ُمـ هذه إُم٦م
(3)

. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ :ن جئمٙمٛم٣م َمـ ايمذيـ وم٣مل اهلل همٝمٜمؿوأ

 .[20احلمم:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ن إن اهلل سمٔم٣ملم يٗمقل يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م أيلـ اظمتحل٣مزمق» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص  :رواه أمحد وأسمق يٕمكم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2)

 قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري. (4138اًمؽمهمٞم٥م  

 اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م. :( سم٤مب:374( ورواه ُمًٚمؿ  7282رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 م.:::2-هك2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط:  (.8/474شمٗمًػم اسمـ يمثػم  اٟمٔمر (3)
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شزمجالرم ايمٝمقم أـمٙمٜمؿ دم ـمقم يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمقم
 (1)

. 

 :فإٓ ـمٙم ل ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜملؿ اهلل دم ـمٙملف يلقم ٓ ـملؾ  » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  ٣م وفمـ أيب هريرة أيًّم 

ورصمالن حت٣مزم٣م دم اهلل اصمتٚمٔم٣م  ،وؾم٣مب ٞمُمٟم دم فم٣ٌمدة اهلل ورصمؾ ومٙمٌف َمٔمٙمؼ دم اظم٣ًمصمد ،اإلَم٣مم ايمٔم٣مدل

إين أطمل٣مف اهلل ورصملؾ سمِملد   :اَمرأة ذات َمٛمِمل٤م ومجل٣مل همٗمل٣مل فمٙمٝمف وسمٖمروم٣م فمٙمٝمف ورصمؾ دفمتف

ش٣م همٖم٣مو٦م فمٝمٛم٣مهزمِمدوم٥م همٟمطمٖم٣مه٣م ضمتك ٓ سمٔمٙمؿ ؾماميمف َم٣م سمٛمٖمؼ يٚمٝمٛمف ورصمؾ ذىمر اهلل طم٣ميمٝمً 
 (2)

. 

َم٣م حت٣مب رصمالن دم اهلل إٓ ىم٣من أضملٌٜمام إلم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

  ٌ ش٣م يمِم٣مضمٌفاهلل فمز وصمؾ أؾمدمه٣م ضم
 (3)

. 

َم٣م َمـ رصمٙمكم حت٣مزم٣م دم اهلل زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م إٓ ىم٣من أضملٌٜمام إلم اهلل » :يرهمٔمف وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء 

  ٌ ش٣م يمِم٣مضمٌفأؾمدمه٣م ضم
 (4)

. 

٣م يمف دم ومري٥م أطمرى همٟمرصد اهلل فمعم َمدرصمتف  زار أطًم أن رصماًل » :طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

هلؾ يملؽ فمٙمٝملف َملـ ٞمٔمٚمل٥م  :هذه ايمٗمري٥م وم٣مل ٣م رم دمأريد أطًم  :أيـ سمريد وم٣مل :َمٙم٘م٣م همٙمام أسمك فمٙمٝمف وم٣مل

شهم١مين رؽمقل اهلل إيمٝمؽ إن اهلل ومد أضمٌؽ ىمام أضمٌٌتف همٝمف :ٓ نمغم أين أضمٌف دم اهلل وم٣مل:وم٣مل ؟سمرهب٣م
(5)

. 

دظمٚم٧م ُمًجد دُمِمؼ وم٢مذا ومتك سمراق اًمثٜم٤مي٤م وإذا اًمٜمك٤مس ُمٕمكف  :وفمـ أيب إدريس اخلقٓين وم٣مل

يف وم٠ًمًم٧م قمٜمف وم٘مٞمؾ هذا ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌكؾ ومٚمكام وم٢مذا اظمتٚمٗمقا ذم رء أؾمٜمدوه إًمٞمف وصدروا قمـ رأ

يم٤من ُمـ اًمٖمد هجرت ومقضمدشمف ىمد ؾمٌ٘مٜمل سم٤مًمتٝمجػم ووضمدشمف يّمكم وم٤مٟمتٔمرشمف طمتك ىم٣م صكالشمف 

 !آهلل :وم٘مٚمك٧م ؟آهلل :واهلل إ) ٕطمٌؽ هلل وم٘م٤مل :صمؿ ضمئتف ُمـ ىمٌؾ وضمٝمف ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف صمؿ ىمٚم٧م ًمف

أسمنم وم٢م) ؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :٘م٤ملوم٠مظمذ سمحٌقة ردائل ومجذسمٜمل إًمٞمف وم !اهلل :وم٘مٚم٧م ؟آهلل :وم٘م٤مل

ويمٙمٚمتٌل٣مذيمكم  ويمٙمٚمتج٣ميمًلكم دم   وصمٌل٦م حمٌتلل يمٙمٚمتحل٣مزمكم دم   :وم٣مل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔمل٣ملم» :ي٘مقل ط

                                                                          

 ( سم٤مب ذم ومْمؾ احل٥م اهلل.3677  :رواه ُمًٚمؿ (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م.2142  وُمًٚمؿ( :73  :رواه اًمٌخ٤مري (1)

) وأسمق يٕمغم ورواشمف رواة اًمّمحٞمص إٓ ُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م ورواه اسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف رواه اًمٓمؼما ضمًـ: (3)

ٌ   :واحل٤ميمؿ إٓ أهنام ىم٤مٓ . وطمًٜمف إًمٌك٤م) صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :٤م ًمّم٤مطمٌف وىم٤مل احل٤ميمؿيم٤من أومْمٚمٝمام أؿمدمه٤م طم

 (،66:5ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

(، واًمًٚمًكٚم٦م 4127ص اًمؽمهمٞمك٥م  وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞم رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ىمقي صلحٝمح: (1)

 (.4384اًمّمحٞمح٦م  

 .شم٘مقم هب٤م وشمًٕمك ذم صالطمٝم٤م :هل اًمٓمريؼ ىمقًمف شمرهب٤م أي :اعمدرضم٦م(. 3678  :رواه ُمًٚمؿ (5)
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شدم  
(1)

. 

واهلل إ) ٕطمٌؽ ًمٖمػم دٟمٞم٤م أرضمق أن أصٞمٌٝم٤م ُمٜمؽ وٓ ىمراسمك٦م  :ىمٚم٧م عمٕم٤مذ :وفمـ أيب َمًٙمؿ وم٣مل

٤م ومك٢م) أسمنم إن يمٜمك٧م صك٤مدىمً  :قي صمؿ ىم٤ملومجذب طمٌ :هلل ىم٤مل :ومال رء ىمٚم٧م :سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ىم٤مل

ايمٔملرش يلقم ٓ ـملؾ إٓ ـمٙملف يٕملٌْمٜمؿ  اظمتحل٣مزمقن دم اهلل دم ـملؾ  » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 :وًم٘مٞم٧م قم٤ٌمدة سمكـ اًمّمك٤مُم٧م ومحدصمتكف سمحكدي٨م ُمٕمك٤مذ وم٘مك٤مل :ىم٤مل شزمٚم٘م٣مهنؿ ايمٛمٌٝمقن وايمُمٜمداء

حل٣مزمكم دم وضمٗمل٦م اظمت ضمٗمل٦م حمٌتلل فملعم» :ي٘مقل قمـ رسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

يٕملٌْمٜمؿ ايمٛمٌٝملقن  ،وضمٗم٦م حمٌتل فمعم اظمت٣ٌمذيمكم دم هؿ فمعم َمٛم٣مزمر َمـ ٞملقر حمٌتل فمعم اظمتٛم٣مصحكم دم  

شوايمُمٜمداء وايمِمديٗمقن
 (2)

. 

إن َمـ فم٣ٌمد اهلل فمٌل٣مدا يمٝمًلقا زمٟمٞمٌٝمل٣مء يٕملٌْمٜمؿ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ملوفمـ أيب هريرة 

هؿ ومقم حت٣مزمقا زمٛمقر اهلل َمـ نمغم أرضمل٣مم وٓ » :ىم٤ملًمٕمٚمٜم٤م ٟمحٌٝمؿ  ؟ُمـ هؿ :ىمٞمؾ شإٞمٌٝم٣مء وايمُمٜمداء

 وٓ حيزٞملقن إذا ضملزن ايمٛمل٣مس ،أٞم٣ًمب وصمقهٜمؿ ٞمقر فمعم َمٛم٣مزمر َمـ ٞمقر ٓ خي٣مهمقن إذا طم٣مف ايمٛم٣مس

[61يقٞمس:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ :صمؿ ىمرأ
 (3)

. 

اظمتح٣مزمقن زمجلالرم  :وم٣مل اهلل فمز وصمؾ»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م 

شدم ـمؾ فمرر يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمقم
 (4)

. 

هلل وأزمٕمض هلل وأفمْمك هلل وَمٛملع هلل همٗملد  َمـ أضم٤م   » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شاؽمت٘مٚمؾ اإليامن
 (5)

.  

يمٞمكػ شمكرى ذم  !ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

شاظمرء َمع َمـ أضم٤م» :ط رضمؾ أطم٥م ىمقُم٤م ومل يٚمحؼ هبؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
 (6)

. 

اًمرضمؾ حي٥م اًم٘مكقم وٓ يًكتٓمٞمع أن يٕمٛمكؾ سمٕمٛمٚمٝمكؿ  !ي٤م رؾمقل اهلل :أٞمف وم٣مل وفمـ أيب ذر 

                                                                          

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع رواه ُم٤مًمؽ سم٢مؾمٜم٤مد صكحٞمص واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف صحٝمح: (2)

 (.4129(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  5442 

٤م) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ـ طم٤من ذم صحٞمحفرواه اسم صحٝمح:  (1) ًم  (.:412(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  5431. وصححف ا

 (.4134. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٞمص (3)

(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م 34:1وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   .رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (1)

 4135.) 

 (.:413. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق داود ًـ:ضم (5)

 (.3751  وُمًٚمؿ(، 6927  :رواه اًمٌخ٤مري (6)
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 شهم١مٞمؽ َملع َملـ أضمٌٌل٦م» :وم٢م) أطم٥م اهلل ورؾمقًمف ىم٤مل :ىم٤مل شزم٣م ذر َمع َمـ أضم٦ٌٌمأٞم٦م ي٣م أ»: ىم٤مل

 طىم٤مل وم٠مقم٤مده٤م أسمق ذر وم٠مقم٤مده٤م رؾمقل اهلل 
(1)

. 

ٓ َم٠مَمٛمل٣م وٓ يٟمىملؾ ٓ سمِمل٣مضم٤م إ» :يٗملقل طٞملف ؽملٚمع ايمٛمٌلل أ وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخللدري 

شؿمٔم٣مَمؽ إٓ سمٗمل
 (2)

. 

ٓ جئمؾ اهلل َمـ يمف ؽملٜمؿ دم اإلؽملالم  :شمالث هـ ضمؼ  »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمقم 

شمم َمٔمٜمؿ٣م إٓ ضُم ومقَمً  وٓ حي٤م رصمٌؾ  ،ا همٝمقيمٝمف نمغمهوٓ يتقلم اهلل فمًٌد  ،ىمٚمـ ٓ ؽمٜمؿ يمف
 (3)

. 

 

* * * 

                                                                          

(، وصككحٞمص اًمؽمهمٞمكك٥م 6237. وصكححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود  رواه أسمككق داود صلحٝمح: (2)

 4146.) 

 وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م (34:6  . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذيرواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًـ: (1)

 4147.) 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م رواه اًمٓمكؼما) ذم اًمّمكٖمػم وإوؾمكط سم٢مؾمكٜم٤مد ضمٞمكد صحٝمح: (3)

 4148.) 
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(4) 
 أبٛاب ايطٗاز٠
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 ٚمثسات٘ ٤ايٛضٛفطٌ  -1

پ ﴿  : سمٔم٣ملم اهللوم٣مل  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ﴾ٱ 

ک ﴿ ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

 .[6اظم٣م دة:] ﴾ک ک

 فطٌ إضباغ ايٛض٤ٛ ع٢ً املهازٙ -2
 اإن أَمتل يلدفمقن يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م نملر  » :ي٘مقل ط اهللقل كؾمٛمٕم٧م َرؾُم  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ٙمكِم َمـ آشم٣م  شهمٙمٝمٖمٔمؾ ر ايمقوقء همٚمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ أن يْمٝمؾ نمرسمفحُمَج 
(1)

ؾمٛمٕم٧م  :ىم٤مل وقمٜمف  

 شسمٌٙمغ احلٙمٝم٥م َمـ اظم٠مَمـ ضمٝم٧م يٌٙمغ ايمقوقء» ي٘مقل: طظمٚمٞمكم 
(2)

. 

طمرصمل٦م  :َمـ سمقولٟم همٟمضمًلـ ايمقولقء» :ط اهللقل كىم٤مل َرؾُم  :وم٣مل وفمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من 

 شطمْم٣مي٣مه َمـ صمًده ضمتك خترج َمـ حت٦م أـمٖم٣مره
(3)

.
 

نمٖمر  :َمـ سمقوٟم ه٘مذا» شمقو٠م ُمثؾ ووقئل هذا صمؿ ىم٤مل: ط اهللأي٧م َرؾُمقل ر وم٣مل: وفمٛمف 

شٞم٦م صالسمف وَمُمٝمف إلم اظمًجد ٞم٣مهمٙم٥ميمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف، وىم٣م
 (4)

 

 شيمْمٜمقر ؾمْمر اإليامنا» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل وم٣مل،  وفمـ أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري 
(5)

. 

همٕمًؾ وصمٜملف  -اظم٠مَمـ أو-ؿ إذا سمقوٟم ايمٔمٌد اظمًٙم» وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة 

آطمر ومْمر اظم٣مء، هم١مذا نمًؾ يديف طمرج َمـ  طمرج َمـ وصمٜمف ىمؾ طمْمٝمئ٥م ٞمٓمر إيمٝمٜم٣م زمٔمٝمٛمٝمف َمع اظم٣مء أو َمع

يديف ىمؾ طمْمٝمئ٥م ىم٣من زمْمُمتٜم٣م يداه َمع اظم٣مء أو َمع آطمر ومْمر اظم٣مء، هم١مذا نمًلؾ رصمٙمٝملف طمرصمل٦م ىملؾ 

شَمـ ايمذٞمقب ٣مطمْمٝمئ٥م َمُمتٜم٣م رصماله َمع اظم٣مء أو َمع آطمر ومْمر اظم٣مء ضمتك خيرج ٞمٗمٝم  
 (6)

. 

ايمًالم فمٙمٝم٘مؿ دار ومقم َم٠مَمٛمكم، وإٞمل٣م إن ؾمل٣مء »: أشمك اعم٘مؼمة وم٘م٤مل ط اهللأن َرؾُمقل  :وفمٛمف 

ٜم٤َم إظمقاٟمؽ ي٤م َرؾُمقل  شزم٘مؿ ٓضمٗمقن، وددت أٞم٣م ومد رأيٛم٣م إطمقاٞمٛمل٣م اهلل ًْ أٞملتؿ »؟ ىم٤مل: اهللىم٤مًمقا: أَوًَم

                                                                          

 (.357ومْمؾ اًمقوقء واًمٖمر اعمحجٚملم ُمـ أصمر اًمقوقء، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب247رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

 شمٌٚمغ احلٚمٞم٦م طمٞم٨م يٌٚمغ اًمقوقء. :( سم٤مب361رواه ُمًٚمؿ:   (1)

 ظمروج اخلٓم٤مي٤م ُمع ُم٤مء اًمقوقء. :( سم٤مب356رواه ُمًٚمؿ:   (3)

 ومْمؾ اًمقوقء واًمّمالة قم٘مٌف. :( سم٤مب:33رواه ُمًٚمؿ:   (1)

 ومْمؾ اًمقوقء.: ( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب334رواه ُمًٚمؿ:   (5)

 ظمروج اخلٓم٤مي٤م ُمع ُم٤مء اًمقوقء. :( سم٤مب355رواه ُمًٚمؿ:   (6)
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قل كككمل ي٠مت سمٕمد ُمـ أُمتؽ ي٤م َرؾُم ىم٤مًمقا: يمٞمػ شمٕمرف ُمـ  شأصح٣ميب، وإطمقاٞمٛم٣م ايمذيـ مل يٟمسمقا زمٔمد

َٙم٥م زمكم ـمٜمري طمٝمؾ دُ  أرأي٦م يمق أن رصماًل »؟ ىم٤مل: اهلل  ش؟ؿ أٓ ئملرف طمٝمٙملفهلؿ هُبليمف طمٝمؾ نمر حُمَج 

ٙمِلكم َملـ ايمقولقء، وأٞمل٣م هُملُرؿُمٜمؿ فملعم  اهمل١مهنؿ يلٟمسمقن نملر  ». ىمك٤مل: اهللىم٤مًمقا: سمغم ي٤م َرؾُمكقل  حُمَج 

شاحلقض
(1)

. 

 فطٌ دبدٜد ايٛض٤ٛ -3
يل٣م »: ومكدقم٤م سمكالل وم٘مك٤مل، ٤ميقُمً  طأصٌص رؾمقل اهلل  :وم٣مل زمـ زمريدة فمـ أزمٝمف  وفمـ فمٌد اهلل

يك٤م  :وم٘م٤مل سمكالل ش؟ إين دطمٙم٦م ايم٣ٌمرضم٥م اجلٛم٥م همًٚمٔم٦م طمُمخُمتؽ أَم٣مَمللم اجلٛم٥مإزمالل زمؿ ؽمٌٗمتٛمل 

، وم٘مك٤مل أص٤مسمٜمل طمدث ىمط إٓ شمقو٠مت قمٜمده٤م رؾمقل اهلل ُم٤م أذٟم٧ٌم ىمط إٓ صٚمٞم٧م ريمٕمتلم وُم٤م

شهبذا» :طرؾمقل اهلل 
(2)

. 

 َٔ ايّٓٛ ظفطٌ ايٛض٤ٛ بعد االضتٝكا -4
ئمٗمد ايمُمٝمْم٣من فمعم وم٣مهمٝم٥م رأس أضمدىمؿ إذا هق ٞمل٣مم شملالث » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة و

هم١من اؽمتٝمٗمظ همذىمر اهلل اٞمحٙمل٦م فمٗملدة همل١من سمقولٟم  .ييب فمعم ىمؾ فمٗمدة فمٙمٝمؽ يمٝمؾ ؿمقيؾ هم٣مرومد ،ٗمدفمُ 

ش٣مٖمس وإٓ أصٌح طمٌٝمل٧م ايملٛمٖمس ىمًلالٞمً ٣م ؿمٝم٤م ايمٛماٞمحٙم٦م فمٗمدة هم١من صعم اٞمحٙم٦م فمٗمدة همٟمصٌح ٞمُمٝمْمً 
 

(3)
. 

 افطٌ َٔ بات طاًٖس -5
ا زمل٣مت دم ؾملٔم٣مرهَملـ زمل٣مت ؿمل٣مهرً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ ازمـ فمٚمر 

(4)
َمٙملؽ هملال 

شاايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٔمٌدك همالن هم١مٞمف زم٣مت ؿم٣مهرً  :يًتٝمٗمظ إٓ وم٣مل اظمٙمؽ
 (5)

. 

همٝمتٔم٣مر َمـ ايمٙمٝملؾ همٝمًلٟمل ا َم٣م َمـ َمًٙمؿ يٌٝم٦م ؿم٣مهرً » :٣ملوم طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ 

                                                                          

 واًمتحجٞمؾ ذم اًمقوقء. إؾمتح٤ٌمب إـم٤مًم٦م اًمٖمرة :( سم٤مب:35رواه ُمًٚمؿ:   (2)

٤م) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   صحٝمح: (1) ًم ـ ظمزيٛم٦م وصححف ا  (.312(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :479رواه اًمؽمُمذي واسم

 (.885وُمًٚمؿ   سم٤مًمٚمٞمؾ، قم٘مد اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىم٤مومٞم٦م اًمرأس إذا مل يّمؾِّ  :سم٤مب (21:2رواه اًمٌخ٤مري:   (3)

 اًمِمٕم٤مر: هق ُم٤م يكم سمدن اإلٟم٤ًمن ُمـ صمقب وهمػمه. (1)

 (.:364  (،اًمّمحٞمح٦م6:8صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م ٤ٌمن ذم صحٞمحف.وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم رواه اسمـ طم ضمًـ: (5)
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شا َمـ أَمر ايمدٞمٝم٣م وأطمرة إٓ أفمْم٣مه اهلل إي٣مهاهلل طمغمً 
 (1)

. 

ؿمٜمروا هذه إصم٣ًمد ؿمٜملرىمؿ اهلل هم١مٞملف يملٝمس َملـ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٔمٌدك  :ا إٓ زم٣مت َمٔمف دم ؾمٔم٣مره َمٙمؽ ٓ يٛمٗمٙم٤م ؽم٣مفم٥م َمـ ايمٙمٝمؾ إٓ وم٣ملفمٌد يٌٝم٦م ؿم٣مهرً 

شات ؿم٣مهرً هم١مٞمف زم٣م
 (2)

. 

 فطٌ َٔ قاٍ ٖرٙ ايهًُات بعد ايٛض٤ٛ -6
ؽملٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜملؿ  :َملـ سمقولٟم همٗمل٣مل» :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

همٙملؿ  ،شمؿ صمٔمؾ دم ؿمل٣مزمع ىمت٤م دم ر    :أؽمتٕمٖمرك وأسمقب إيمٝمؽ، أٞم٦م ٓ إيمف إٓأؾمٜمد أن  ،وزمحٚمدك

شي٘من إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(3)

. 

 عد قطا٤ احلاد١فطٌ ايتطٗس باملا٤ ب -7
چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿: أن هكذه أيك٦م ٟمزًمك٧موفمـ أيب أيقب وصم٣مزمر وأٞملس: 

إن اهلل وملد أشمٛملك فمٙملٝم٘مؿ دم ايمْمٜملقر هملام  !ي٣م َمٔمممل إٞمِمل٣مر» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  ﴾ڌ ڎ

شهمٜملق ذاك همٔمٙمٝم٘مٚملقه» :ٟمتقو٠م ًمٚمّمالة وٟمٖمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسمك٦م وٟمًكتٜمجل سم٤معمك٤مء ىمك٤مل :ىم٤مًمقا ؟ؿمٜمقرىمؿ
 

(4)
.  

 مثسات ايٛض٤ٛ
آظمكر ذم ُمٙمّٗمر ًمٚمذٟمقب سمنمط اإلؾم٤ٌمغ. وىمد اؾمتٜمٌط حمٛمد سمـ يمٕمك٥م اًم٘مرفمكل ا٤مًمٓمٝمقر إذً وم

ىم٤مل: اًمٜمٕمٛمك٦م . [6]اظم٣م دة: ﴾ڑ ڑ ک﴿ :اًمقوقء ذم ؾمقرة اعم٤مئدة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤مممآي٦م

                                                                          

(، 6153أيب داود   وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصرواه أسمق داود ورواه اًمٜمًك٤مئل واسمكـ ُم٤مضمكف.  صحٝمح: (2)

 (.6865وصحٞمص اجل٤مُمع  

 (.4:47اجل٤مُمع   صحٞمصوطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم  رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. ضمًـ: (1)

وصححف وصقب وىمٗمف قمغم أيب ؾمٕمٞمد   وًمف طمٙمؿ اعمرومقع ( رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد واًمٜم٤ًمئل  صحٝمح: (3)

 (.336( وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  7281إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

(، 4211(، واًمؽمُمكذي  466  ُم٤مضمكفؾمكٜمـ اسمكـ  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص رواه اسمـ ُم٤مضمف. صلحٝمح: (1)

اًمٕمٛمؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ خيت٤مرون آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء وإن يم٤من آؾمتٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة جيزئ قمٜمدهؿ ومك٢مهنؿ وقمٚمٞمف 

 ق.٤ماؾمتحٌقا آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء ورأوه أومْمؾ وسمف ي٘مقل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح

 ؾمتٜمج٤مء.ضم٤مء ذم آ سم٤مب ُم٤م -ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  اٟمٔمر
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ن ُمـ صمامر هذا اًمقوقء، أٟمكف ؾمكٞمام هكذه إُمك٦م وقمالُمكتٝمؿ ذم وضمكقهٝمؿ إ تُمٜمٝم٤م شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤م

اإليمث٤مر ُمكـ اًمقوكقء  :إُمؿ، وًمٞم٧ًم ٕطمد همػمهؿ. واعمراد سم٤محلٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م سملموأـمراومٝمؿ يقم

 .اًمزي٤مدة قمغم أقمْم٤مء اًمقوقءوًمٞم٧ًم

اًمٕمٌكد ظمالف اًمتل قمغم اًمٌدن، ومٞم٘مػشمٜمِمٞمٓمف ًمٚمجقارح وزي٤مدة ذم ذه٤مب إ :ايمقوقءوَمـ شمٚمرات 

اًمٖمًكؾ، وىمكد  إسمٚمغ ُمٜمف وذم ـمٝم٤مرة وٟمِم٤مط، وهذا جمّرب ٕن اعم٤مء يٕمٞمد إًمٞمف ٟمِم٤مـمف وىمقشمف وطمٞمقيتف،

أٟمف أٟمِمط ًمٚمٕمقد،  ذم رواي٦م ًمٚمح٤ميمؿ،عمـ أشمك أهٚمف صمؿ أراد أن يٕمقد أٟمف يتقو٠م. وسملّم طىم٤مل رؾمقل اهلل

ًٌك وآهمتًك٤مل.قمدم اًمٓمٝمك٤مرة :وُمـ هٜم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر إُمراض مل يك١مذن  ٤موإذا سمك٤مت اًمٕمٌكد ضُمٜم

 .ٞمؿ ذم اًمروحاعمِمٝمقر اًمذي ذيمره اسمـ اًم٘مًمروطمف سم٤مًمًجقد حت٧م اًمٕمرش يمام ذم احلدي٨م

أن اًمقوقء ؾمالح اعم١مُمـ، وًمذا اؾمتح٥م اًمٜمقم قمغم ـمٝم٤مرة، ومك٢من اًمٕمٌكد إذا ٟمك٤مم  :فوَمـ شمٚمراسم

اعمٚمؽ ذم ؿمٕم٤مره، وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف إذا طميكت اعمالئٙمك٦م ظمرضمك٧م اًمِمكٞم٤مـملم. قمغم ـمٝم٤مرة سم٤مت

كف اجلكـ أن يتقوك٠م ىمٌكؾ اًمٕمكالج; ٕٟمكف طمّمكـ ُمكـ ويمذا يًتح٥م عمـ ًّ ذع ذم قمالج ُمـ ُم

أٟمف ُمـ ظمّم٤مل اإليامن اخلٗمٞم٦م اًمتل ٓ حي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م إٓ اعمك١مُمـ  :وُمـ صمٛمرات اًمقوقء  اًمِمٞمٓم٤من

حيل٣مهمظ فملعم ايمقولقء إٓ  ٓ»: ىمك٤مل أٟمكف ط أظمرج اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من قمـ اًمٜمٌليمام

 .اًمِمٝم٤مدة ًمف سم٤مإليامنومٛمـ صمٛمرات اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓمٝم٤مرةشاظم٠مَمـ

ًمٗمكتص ٤مـ اًمقوقء وظمتٛمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يم٤من ُمقضمًٌ أٟمف إذا اٟمتٝمك اًمٕمٌد ُم :ايمقوقء َمـ شمٚمراتو

َم٣م َمٛم٘مؿ َمـ أضمد يتقوٟم همٝمٌٙملغ أو يًلٌغ شملؿ »: ط قمـ اًمٜمٌل   قمـ قمٛمر وقم٘م٦ٌم .أسمقاب اجلٜم٦م

ايمثامٞمٝمل٥م  اجلٛمل٥م أزملقابفمٌده ورؽمقيمف إٓ همتح٦م يملف  اإيمف إٓ اهلل وأؾمٜمد أن حمٚمًد  يٗمقل: أؾمٜمد أن ٓ

شـ أهي٣م ؾم٣مءؾ َميدطم
 (1)

إذا ٟم٤مم اًمٕمٌد وهق ـم٤مهر دقم٤م اعمٚمكؽ  ٤مقًص وظمّم اًمقوقءوُمـ صمٛمرات  

قمكـ  قمٛمكر قمكـ اسمكـ -اٟم٘مٚم٥م ذم أي ؾم٤مقم٦م، وم٘مد صمٌك٧م قمٜمكد اإلُمك٤مم اًمٌكزار ًمف سم٤معمٖمٗمرة يمٚماًم 

هملال  -وهق اعمالصؼ ًمٚمجًؿ ُمـ اعمالسمس  - زم٣مت دم ؾمٔم٣مره َمٙمؽ اَمـ زم٣مت ؿم٣مهرً » :أٟمف ىم٤ملاًمٜمٌل

شات ؿم٣مهرً ظمٙمؽ: ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٔمٌدك ىمام زم٣مل اَمـ ايمٙمٝمؾ إٓ وم٣م ظيًتٝمٗم
 (2)

ومٞمحّمؾ اًمٕمٌد إذا ٟمك٤مم  .

، وأٟمكف سمك٤معمٖمٗمرةـمٝم٤مرة قمغم صمالث ظمّم٤مل، أٟمف ي٤ٌمت اعمٚمكؽ ذم ؿمكٕم٤مره، ودقمك٤مء اعمٚمكؽ ًمكف قمغم

أن اهلل يرومع ص٤مطمٌٝم٤م  اًمقوقءوُمـ صمٛمرات ى صٖمر ُمقشم٦مُم٤مت ُم٤مت قمغم ـمٝم٤مرة ُمع أن اًمٜمقم إذا

                                                                          

 .شايمٙمٜمؿ اصمٔمٙمٛمل َمـ ايمتقازمكم، واصمٔمٙمٛمل َمـ اظمتْمٜمريـ»وزاد اًمؽمُمذي: ( 343 رواه ُمًٚمؿ:  (2)

 (.:364(، واًمّمحٞمح٦م  3729رواه اًمٌزار وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (1)
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 .اًمدرضم٤مت سمف

  َم٣م يٚمحق اهلل زمف اخلْم٣مي٣م ويرهمع زمفأٓ أديم٘مؿ فمعم» :طاهلل  ٤مل رؾمقلىم ل:وم٣مفمـ أيب هريرة

شاظم٘م٣مرهإؽم٣ٌمغ ايمقوقء فمعم »، ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: شايمدرصم٣مت
 (1)

اًمقوقء ذم اًمؼمد وم٢مؾم٤ٌمغ .

وُمـ ، اهلل إمم ص٤مطمٌفوٓؾمٞمام ذم اًمٚمٞمؾ رومٕم٦م ذم اًمدرضم٤مت، وي٤ٌمهل اهلل سمف اعمالئٙم٦م، ويٜمٔمر

ٟم٤مومٚم٦م طمٞم٨م إن ٓمٝم٤مرة يٙمقن ممِم٤مهأن اًمقوقء ذم اًمٌٞم٧م صمؿ اخلروج إمم اعمًجد قمغم اًم :فصمٛمراشم

سمقوٟم دم زمٝمتف  َمـ»: ٤مُمرومققمً ؾمٚمامنهلل، قمـ اٟمقسمف سم٤مًمقوقء، ويٙمقن ص٤مطمٌف زائرً ذ اهلل يمٗمر

 شايمزا ر فمعم اظمزور أن ي٘مرم ٣مهمٟمضمًـ ايمقوقء شمؿ أسمك اظمًجد همٜمق زا ر هلل وضمٗم  
(2)

.  

ـ صمٛمككرات اًمٓمٝمكك٤مرة اًمٕمٔمٞمٛمكك٦م ٴۇ ۋ  ۆ ۈ ۈ﴿:طمكك٥م اهلل ًمٚمٛمتٓمٝمككريـ، ىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم :وُمكك

ٗمللرة:]﴾ۅ ۋ ـ اًمنمككك ومكك٤مًمٓمٝمر ،[111ايٌم ـ احلككدث، وـمٝمككر سم٤مًمتقسمكك٦م ُمكك ـمٝمككر سم٤معمكك٤مء ُمكك

واعمٕم٤ميص
(3)

. 

 فطٌ ايطٛاى  -8

َٕملرهتؿ  -فمعم ايمٛم٣مس أو-يمقٓ أن أؾمؼ فمعم أَمتل » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  فمـ أيب هريرة 

شزم٣ميمًقاك َمع ىمؾ صالة
 (4)

. 

 اًمٜمكقم يِمكقصإذا ىم٤مم ُمكـ  ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ ضمذيٖم٥م 
(5) 

 شومك٤مه سم٤مًمًكقاك
(6)

. 

ُم٤م ؿم٤مء أن يٌٕمثكف  اهللؾمقايمف وـمٝمقره ومٞمٌٕمثف  ط اهلليمٜم٤م ٟمٕمد ًمَرؾُمقل » وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

شُمـ اًمٚمٞمؾ ومٞمتًقك ويتقو٠م ويّمكم
 (7)

. 

إن ايمٔمٌد إذا سمًقك شمؿ وم٣مم يِملقم ومل٣مم اظمٙملؽ »: طىم٤مل اًمٜمٌل  :فمـ فمقم أٞمف أَمرٞم٣م زم٣ميمًقاك ووم٣مل

خيرج َملـ همٝملف رء  همامضمتك يّمع هم٣مه فمعم همٝمف  -أو ىمٙمٚم٥م ٞمحقه٣م  -دٞمق َمٛمف طمٙمٖمف همًٚمع يمٗمراءسمف همٝم

                                                                          

 ومْمؾ إؾم٤ٌمغ اًمقوقء قمغم اعمٙم٤مره. :( سم٤مب362رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.:227ّمحٞمح٦م  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم اًمأظمرضمف اًمٓمؼما) وؾمٜمده ضمٞمد.  ضمًـ: (1)

 صمٛمرات اًمٓمٝم٤مرة إقمداد اًم٘مًؿ اًمٕمٚمٛمل دار اًمقـمـ. ُمقىمع يمٚمامت. (3)

 ( سم٤مب اًمًقاك.363اًمًقاك يقم اجلٛمٕم٦م، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب958رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 ( سم٤مب اًمًقاك.366اًمًقاك يقم اجلٛمٕم٦م، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب:95رواه اًمٌخ٤مري:   (5)

 .اًمِمقص: اًمدًمؽ (6)

 ضم٤مُمع صالة اًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو ُمرض. :سم٤مب (857رواه ُمًٚمؿ:   (7)
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شَمـ ايمٗمرآن إٓ ص٣مر دم صمقف اظمٙمؽ همْمٜمروا أهمقاه٘مؿ يمٙمٗمرآن
 (1)

. 

إذا دظمكؾ سمٞمتكف؟  ط: سم٠مي رء يم٤من يٌكدأ اًمٜمٌكل ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م  :وفمـ ذيح زمـ ه٣مٞمئ وم٣مل

 شسم٤مًمًقاك»ىم٤مًم٧م: 
(2)

. 

شَمْمٜمرة يمٙمٖمؿ، َمرو٣مة يمٙمرب ايمًقاك» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م 
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

(، واًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م 326ؾمٜم٤مده ضمٞمد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  إرواه اًمٌزار و ضمًـ: (2)

 ٤م وهق أؿمٌف.سمٕمْمف ُمقىمقومً  ُم٤مضمف(. وروى اسمـ 2324 

 (.364رواه ُمًٚمؿ:   (1)

(، 6ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اًمٜمًك٤مئل   . وصكححف إًمٌك٤م)واسمكـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف رواه اًمٜم٤ًمئل صحٝمح: (3)

٤م ٤م جمزوًُمكإًمٌك٤م) ورواه اًمٌخك٤مري ُمٕمٚمً٘مك (، وىم٤مل:31( وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  246  وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م

 وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اعمجزوُم٦م صحٞمح٦م.

(5) 
 أبٛاب ايصال٠
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 ٚاملؤذٕ املبتػٞ بأذاْ٘ ٚد٘ اهلل فطٌ األذإ -1
يمق ئمٙمؿ ايمٛم٣مس َمل٣م دم ايمٛملداء وايمِملػ إول شملؿ مل » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

جيدوا إٓ أن يًتٜمٚمقا فمٙمٝمف ٓؽمتٜمٚمقا
(1)

فمٙمٝمف، ويمق ئمٙمٚمقن َم٣م دم ايمتٜمجلغم 
(2)

إيمٝملف، ٓؽملتٌٗمقا  

شاويمق ئمٙمٚمقن َم٣م دم ايمٔمتٚم٥م وايمِمٌح ٕسمقمه٣م ويمق ضمٌقً 
 (3)

. 

يلقم  ٣ماظم٠مذٞملقن أؿملقل ايمٛمل٣مس أفمٛم٣موًمل» ي٘مكقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمكقل  :وم٣مل وفمـ َمٔم٣موي٥م 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(4)

. 

إ) أراك حتك٥م  وم٣مل يملف: اهلل زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب صٔمِمٔم٥م أن أزم٣م ؽمٔمٝمد اخلدري وفمـ فمٌد 

ٓ يًٚمع »ذم همٜمٛمؽ أو سم٤مديتؽ وم٠مذٟم٧م ًمٚمّمالة وم٤مرومع صقشمؽ سم٤مًمٜمداء وم٢مٟمف اًمٖمٜمؿ واًم٤ٌمدي٦م وم٢مذا يمٜم٧م 

ـ   ىم٤مل أسمق ؾمكٕمٞمد: ؾمكٛمٕمتف ُمكـ  شوٓ إٞمس وٓ رء إٓ ؾمٜمد يمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمدى صقت اظم٠مذن صم

 ط اهللَرؾُمقل 
(5)

. 

ئمج٤م رزمؽ َمـ رافمل نمٛمؿ فملعم » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

 رأس ؾمٓمٝم٥م
(6)

 -اٞمٓمروا إلم فمٌدي هذا يل٠مذن :ؾ ي٠مذن زم٣ميمِمالة ويِمقم همٝمٗمقل اهلل فمز وصمؾيمٙمجٌ 

شويٗمٝمؿ ايمِمالة خي٣مف َمٛمل ومد نمٖمرت يمٔمٌدي وأدطمٙمتف اجلٛم٥م -اًمٕمٌدإذا ٟم٤مم  ٤موظمّمقًص 
 (7)

. 

ايمٙمٜملؿ أرؾملد  ،اإلَم٣مم ول٣مَمـ واظمل٠مذن َمل٠ممتـ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

شإ ٚم٥م وانمٖمر يمٙمٚم٠مذٞمكم
 (8)

. 
                                                                          

 ُمـ اًمٜم٤مس إذا قمٚمؿ حت٘مؼ ُم٤م ذم إذان ُمكـ يمال   ;يٕمٜمل ٓىمؽمقمقا ٕن شٓؽمتٜمٚمقا» :ىمقًمف آؾمتٝم٤مم: آىمؽماع. (2)

حيك٥م ذًمكؽ، ومقضمٌك٧م اًم٘مرقمك٦م ًم٘مٓمكع أيًْم٤م  يؾ اًمثقاب أطم٥م أن خيتص سم٤مٕذان، وهمػمهقمٔمٞمؿ إضمر وضمز

اعمٜم٤مزقم٦م سمٞمٜمٝمؿ وآظمتالف، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمثقاب. اٟمٔمر اعمتجكر اًمكراسمص ذم صمكقاب اًمٕمٛمكؾ 

 ( ًمإلُم٤مم ذف اًمديـ اًمدُمٞم٤مـمل. حت٘مٞمؼ ظمػم ؾمٕمٞمد.51اًمّم٤مًمص ص:  

 .واًمتٝمجػم: اًمتٌٙمػم إمم اًمّمالة (1)

 شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م. :( سم٤مب548( وُمًٚمؿ  6:1رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ٓم٤من قمٜمد ؾمامقمف.ٞمومْمؾ إذان وهرب اًمِم :( سم٤مب448رواه ُمًٚمؿ   (1)

  رومع اًمّمقت سم٤مًمٜمداء. :( سم٤مب695  رواه اًمٌخ٤مري (5)

 اًمِمٔمٞم٦م: هل اًم٘مٓمٕم٦م شمٜم٘مٓمع ُمـ اجلٌؾ ومل شمٜمٗمّمؾ ُمٜمف. (6)

(، وصككحٞمص اجلكك٤مُمع 777وصككححف إًمٌكك٤م) ذم ؾمككٜمـ اًمٜمًكك٤مئل  رواه أسمككق داود واًمٜمًكك٤مئل. صللحٝمح: (7)

 (.358(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  9213 

 =رواه أسمق داود ذم صحٞمحف واًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحٞمٝمام إٓ أهنكام ىمك٤مٓ: صحٝمح: (8)
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اإلَم٣مم و٣مَمـ واظمل٠مذن َمل٠ممتـ همٟمرؾملد »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م:  ُم٥م وفمـ فم٣م

شاهلل إ ٚم٥م وفمٖم٣م فمـ اظم٠مذٞمكم
 (1)

. 

اظمل٠مذن يٕمٖملر يملف َملدى صلقسمف ويِملدومف ىملؾ رؿمل٤م » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شوي٣مزمس
(2)

. 

ػ اظمٗملدم واظمل٠مذن إن اهلل وَمال ٘متف يِمٙمقن فمعم ايمِم» وم٣مل:ط أن ٞمٌل اهلل  وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

شيٕمٖمر يمف َمدى صقسمف وُيِمدومف َمـ ؽمٚمٔمف َمـ رؿم٤م وي٣مزمس ويمف َمثؾ أصمر َمـ صعم َمٔمف
 (3)

. 

وصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م وىمت٤م يمف زمتٟمذيٛمف  :َمـ أذن اشمٛمتل فمممة ؽمٛم٥م» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل   وفمـ ازمـ فمٚمر

شدم ىمؾ يقم ؽمتقن ضمًٛم٥م وزم٘مؾ إوم٣مَم٥م شمالشمقن ضمًٛم٥م
 (4)

. 

 مساع٘ ب ايػٝطإ عٓدٚفطٌ األذإ ٖٚس -2
 ضاطقدي زم٣ميمِمالة أدزملر ايمُملٝمْم٣من ويملف إذا ٞمُ » :ط اهللقل كىم٤مل َرؾُم  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

رؾمكقل اهلل داود وذم أظمرى ًمف: ىمك٤مل أيب  وٓسمـ ظمزيٛم٦م رواي٦م يمرواي٦م ،وم٠مرؿمد اهلل إئٛم٦م وهمٗمر ًمٚمٛم١مذٟملم=

 صمالث ُمرات(، وصححف إًمٌك٤م)  شاظم٠مذٞمقن أَمٛم٣مء وإ ٚم٥م وٚمٛم٣مء ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٙمٚم٠مذٞمكم وؽمدد إ ٚم٥م» :ط

 (.318(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  628داود  أيب  ذم صحٞمص ؾمٜمـ

 (.:34ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   إًم٤ٌم)رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. وصححف  صحٝمح: (2)

سمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وقمٜمدمه٤م: ويِمٝمد ًمف يمؾ رـم٥م ويك٤مسمس. رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف وأ صحٞمص (1)

يٕمٖمر يمف َمد صلقسمف ويًلتٕمٖمر يملف ىملؾ ». واسمـ ُم٤مضمف وقمٜمده: شويمف َمثؾ أصمر َمـ صعم َمٔمف»واًمٜم٤ًمئل وزاد ومٞمف: 

وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  (،778واعمِمكٙم٤مة   ،(:2:3. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  شرؿم٤م وي٣مزمس

أٟمكف يًكتٙمٛمؾ ُمٖمٗمكرة اهلل شمٕمك٤ممم إذا اؾمكتقرم  :ُمدى اًمٌمء هم٤ميتف واعمٕمٜمك »اهلل:  (. ىم٤مل اخلٓم٤ميب رمحف345 

ويِمٝمد »ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل:  .شوؾمٕمف ذم رومع اًمّمقت ومٞمٌٚمغ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اعمٖمٗمرة إذا سمٚمغ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمّمقت

رمحكف اهلل:  ىمك٤مل اخلٓمك٤ميب .شصقشمف سمتِمديد اًمدال أي سم٘مدر ُمدة صقشمف هلذا اًم٘مقل رواي٦م ُمـ ىم٤مل: يٖمٗمر ًمف ُمدا 

وومٞمف وضمف آظمر وهق أٟمف يمالم متثٞمؾ وشمِمٌٞمف يريد أن اعمٙم٤من اًمذي يٜمتٝمل إًمٞمف اًمّمقت ًمق ي٘مدر أن يٙمقن ُمك٤م »

 .صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م. اٟمٔمر شسملم أىمّم٤مه وسملم ُم٘م٤مُمف اًمذي هق ومٞمف ذٟمقب متأل شمٚمؽ اعم٤ًموم٦م همٗمره٤م اهلل

: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل أيب أُم٤مُم٦م وًمٗمٔمكف اًمٓمؼما) قمـ رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمٞمد ورواه  ضمًـ: (3)

 (،757. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  شاظم٠مذن يٕمٖمر يمف َمد صقسمف وأصمره َمثؾ أصمر َمـ صعم َمٔمف»

 (.346( وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2952صحٞمص اجل٤مُمع  و

ام وهق يمك :ىم٤مل احل٤مومظ .صحٞمص قمغم ذط اًمٌخ٤مري :وىم٤مل ،واًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ رواه اسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (1)

ىم٤مل وم٢مٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ـم٤مًمص يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م وإن يم٤من ومٞمف يمالم وم٘مد روى قمٜمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمص. وصكححف 

 (.359(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  53إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  
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قب يمٙمِملالة أدزملر، ضمتلك إذا ومال ضمتك ٓ يًٚمع ايمتلٟمذيـ، همل١مذا ومال ايمٛملداء أومٌلؾ ضمتلك إذا شُمل

ايمتثقي٤م
(1)

ك أومٌؾ ضمتك خيْمر زمكم اظمرء وٞمٖمًف يٗمقل: اذىمر ىمذا واذىمر ىمذا ظم٣م مل يذىمر َمـ ومٌؾ ضمت 

شيٓمؾ ايمرصمؾ َم٣م يدري ىمؿ صعم
 (2)

. 

 طفطٌ َٔ أداب املؤذٕ مبا ذنسٙ زضٍٛ اهلل  -3
إذا ؽمٚمٔمتؿ ايمٛمداء همٗمقيمقا » يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع َرؽُمقل اهلل   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

صلعم اهلل فمٙمٝملف هبل٣م فممًملا، شملؿ ؽملٙمقا اهلل رم  :َمثؾ َم٣م يٗمقل شمؿ صٙمقا فمقم: هم١مٞمف َمـ صعم فمقم صالة

هم١مهن٣م َمٛمزيم٥م دم اجلٛم٥م ٓ سمٛمٌٕمل إٓ يمٔمٌد َمـ فم٣ٌمد اهلل وأرصمق أن أىمقن أٞم٣م هلق، همٚملـ ؽملٟمل رم  ايمقؽمٝمٙم٥م

شضمٙم٦م يمف ايمُمٖم٣مفم٥م :ايمقؽمٝمٙم٥م
 (3)

. 

شإذا ؽمٚمٔمتؿ ايمٛمداء همٗمقيمقا ىمام يٗمقل اظم٠مذن» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 
(4)

. 

 :اهلل أىمػم اهلل أىملػم همٗمل٣مل :اظم٠مذن إذا وم٣مل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب وفمـ 

أؾملٜمد  :أضمدىمؿ اهلل أىمػم اهلل أىمػم شمؿ وم٣مل أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وم٣مل أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل شمؿ ومل٣مل

ٓ ضملقل وٓ  :ضمل فمعم ايمِملالة ومل٣مل :ا رؽمقل اهلل شمؿ وم٣ملأؾمٜمد أن حمٚمًد  :ا رؽمقل اهلل وم٣ملأن حمٚمًد 

 :اهلل أىمػم اهلل أىمػم ومل٣مل :ٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل شمؿ وم٣مل :وم٣مل ضمل فمعم ايمٖمالح :ومقة إٓ زم٣مهلل شمؿ وم٣مل

شدطمؾ اجلٛم٥م :ٓ إيمف إٓ اهلل وم٣مل ٓ إيمف إٓ اهلل َمـ ومٙمٌف :اهلل أىمػم اهلل أىمػم شمؿ وم٣مل
 (5)

.
 

َمـ وم٣مل ضمكم يًٚمع اظم٠مذن أؾمٜمد أن » :أٞمف وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل  ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص وفمـ 

ًٓ ل ا فمٌده ورؽملقيمف رولٝم٦م زمل٣مهلل رزمليؽ يمف وأن حمٚمًد ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذ  ٣م وزمٚمحٚملد رؽملق

ش٣م نمٖمر يمف ذٞمٌفوزم٣مإلؽمالم ديٛمً 
 (6)

. 

 ومٚمكام ؾمكٙم٧م ىمك٤مل  ،وم٘مك٤مم سمكالل يٜمك٤مدي :طيمٜمك٤م ُمكع رؾمكقل اهلل  ومل٣مل: وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

اإلىم٤مُم٦م واًمٕم٤مُم٦م ٓ شمٕمرف اًمتثقي٥م إٓ ىمقل اعم١مذن ذم صالة اًمٗمجر اًمّمالة ظمكػم ُمكـ اًمٜمكقم  :اًمتثقي٥م هٜم٤م» (2)

٤م ٕٟمكف إقمكالم سم٢مىم٤مُمك٦م اًمّمكالة ٞم٧م اإلىم٤مُم٦م شمثقيًٌ ٛمِّ تثقي٥م اإلقمالم سم٤مًمٌمء واإلٟمذار سمقىمققمف وإٟمام ؾُم وُمٕمٜمك اًم

ُمٙمتٌك٦م  .( ط57: ص:2. اٟمٔمر صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م واًمؽمهٞمك٥م ًمألًمٌك٤م)  جشوإذان إقمالم سمقىم٧م اًمّمالة

 اعمٕم٤مرف اًمري٤مض.

 ن قمٜمد ؾمامقمف.ومْمؾ إذان وهرب اًمِمٞمٓم٤م :( سم٤مب:49(، وُمًٚمؿ  2285رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .ط١مذن قمٜمد ؾمامقمف صمؿ يّمكم قمغم اًمٜمٌل اًم٘مقل ُمثؾ اعم: اؾمتح٤ٌمب ( سم٤مب495رواه ُمًٚمؿ   (3)

 اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعم١مذن.: اؾمتح٤ٌمب ( سم٤مب495(، وُمًٚمؿ  697رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.496  رواه ُمًٚمؿ (5)

 (.497رواه ُمًٚمؿ   (6)
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شدطمؾ اجلٛم٥م :٣مَمـ وم٣مل َمثؾ َم٣م وم٣مل هذا يٗمٝمٛمً » :طرؾمقل اهلل 
 (1)

. 

 ا ايدعا٤فطٌ َٔ دعا بعد األذإ بٗر -4
هلذه ايملدفمقة  يًٚمع ايمٛملداء: ايمٙمٜملؿ رّب  َمـ وم٣مل ضمكم» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ صم٣مزمر 

ضمٙم٦م يمف  :ايمذي وفمدسمف احمٚمقدً  ٣مايمقؽمٝمٙم٥م وايمٖمّمٝمٙم٥م، وازمٔمثف َمٗم٣مَمً  احمٚمًد  ايمت٣مَم٥م، وايمِمالة ايمٗم٣م ٚم٥م آِت 

شؾمٖم٣مفمتل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
 (2)

. 

ًٓزضٝت باهلل زبًّ :فطٌ َٔ قاٍ -5  مبشُد زضٛاًلا ٚا ٚباإلضالّ دٜ
٣م ٣م وزم٣مإلؽملالم ديٛمًلل َمـ وم٣مل روٝم٦م زمل٣مهلل رزمل» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أزم٣م ؽمٔمٝمد اخلدري 

 ًٓ شوصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م :وزمٚمحٚمد رؽمق
 (3)

. 

 فطٌ ايدعا٤ بني األذإ ٚإلقا١َ ٚعٓد إقا١َ ايصال٠ -6
 شايمدفم٣مء ٓ يرد زمكم إذان واإلوم٣مَم٥م» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل، وفمـ أٞمس 

(4)
. 

وم٘مك٤مل رؾمكقل ، إن اعم١مذٟملم يٗمْمٚمقٟمٜم٤م !ي٤م رؾمقل اهلل وم٣مل:رصماًل أن   وفمـ فمٌد اهلل ازمـ فمٚمرو

شومؾ ىمام يٗمقيمقن هم١مذا اٞمتٜمٝم٦م همًؾ سمٔمْمف» :طاهلل 
 (5)

. 

ؽم٣مفمت٣من سمٖمتح همٝمٜمام أزمقاب ايمًامء وومٙمام سُمَرد  » :طىم٤مل رؾمقل اهلل :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

شدم ؽمٌٝمؾ اهلل دفمقسمف فمٛمد ضمّمقر ايمٛمداء وايمِمػ فمعم داعٍ 
 (6)

. 

 فطٌ ايصال٠ -7
إن اًمّمالة آيمد أريم٤من اإلؾمالم وأمهٝم٤م سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم وأقمٔمؿ ؿمٕم٤مئره وأومْمٚمٝم٤م وىمد ؾمكامه٤م 

                                                                          

٤من واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2) ـ طم ٤مئل واسم ٤م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  صح :رواه اًمٜم ًم  (.366ٞمص اإلؾمٜم٤مد، وصححف ا

 اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٜمداء. :( سم٤مب:69رواه اًمٌخ٤مري   (1)

(، 445(، واًمّمكحٞمح٦م  7539(، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  :263رواه أسمق داود   صحٝمح: (3)

 ( سمٚمٗمظ همٗمر ًمف ذٟمٌف. وشم٘مدم.497ورواه ُمًٚمؿ ُم٘مٞمد سمٌٕمد إذان 

 .(323  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذيأسمق داود واًمؽمُمذي وصححف. رواه  صحٝمح: (1)

 (.467( واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن. وهق ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  635رواه أسمق داود   صحٝمح: (5)

رواه أسمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. إٓ أٟمف ىم٤مل ذم هكذه: قمٜمكد طمْمكقر اًمّمكالة  صلحٝمح: (6)

( 377(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  4698حف. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  ورواه احل٤ميمؿ وصح

 ٤م.ورواه ُم٤مًمؽ ُمقىمقومً 
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. ومل اؾ ُمٜمٝم٤م ذيٕمك٦م ُمكـ [213ايمٌٗمرة:] ﴾ک ک گ گ گگ﴿ :٤م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماهلل إيامٟمً 

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېى﴿ :ىمككك٤مل اهلل قمكككـ إسمكككراهٞمؿ قمٚمٞمكككف اًمًكككالم ;اًمنمكككائع

َملريؿ: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :وىم٤مل قمـ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ،[10اهٝمؿ:]إزمر

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :وىم٤مل قمـ إؾمكامقمٞمؾ قمٚمٞمكف اًمًكالم، [32

سمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ قمٚمٞمكف اًمًكالم إٓ اًمّمكالة  ط. ويم٤مٟم٧م اًمٗمرائض شمٗمرض قمغم اًمٜمٌل [55َمريؿ:]

صالة صمؿ ظمٗمٗم٧م إمم  إقمغم ويمٚمٛمف رسمف ضمؾ وقمال وومرض قمٚمٞمف مخًلم إمم اعمإل طوم٘مد قمرج سمف 

مخس وهل سم٠مضمر مخًلم ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م 
(1)

. 

إن »: طوهل صٚم٦م سملم اًمٕمٌد وسمكلم رسمكف ىمك٤مل اًمٜمٌكل  ،وضمؾ قمز هلل اًمٕم٤ٌمدات أقمٔمؿ هل وايمِمالة:

 شأضمدىمؿ إذا صعم يٛم٣مصمل رزمف
(2)

ومًلٚم٦م ايمِملالة زمٝمٛملل وزملكم »وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مكدد:  

ا وم٣مل ايمٔمٌد: احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم وم٣مل اهلل سمٔمل٣ملم: محلدين فمٌلدي. وإذا فمٌدي ٞمِمٖمكم ويمٔمٌدي َم٣م ؽمٟمل هم١مذ

فمقم فمٌدي. وإذا وم٣مل: َم٣ميمؽ يقم ايمديـ وم٣مل: جملدين فمٌلدي همل١مذا  كوم٣مل: ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: أشمٛم

وم٣مل: إي٣مك ٞمٔمٌد وإي٣مك ٞمًتٔمكم وم٣مل: هذا زمٝمٛمل وزمكم فمٌدي ويمٔمٌلدي َمل٣م ؽملٟمل همل١مذا ومل٣مل: اهلدٞم٣م ايمٌملاط 

ًتٗمٝمؿ ساط ايمذيـ أٞمٔمٚم٦م فمٙمٝمٜمؿ نمغم اظمٕمّمقب فمٙمٝمٜمؿ وٓ ايمّم٣ميمكم وم٣مل: هذا يمٔمٌلدي ويمٔمٌلدي َمل٣م اظم

شؽمٟمل
 (3)

. 

سمكف اًمّمكالة وىمٞمك٤مم يتٚمكق ومٞمكف  روو٦م قم٤ٌمدات ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ زوج هبٞم٩م شمٙمٌػم يٗمتتص وايمِمالة:

ٌص يمالم اهلل وريمقع يٕمٔمؿ ومٞمف اًمرب وىمٞم٤مم ُمـ اًمريمقع يٛمٚم١مه سم٤مًمثٜم٤مء قمغم اهلل وؾمجقد يً اعمّمكم

 .اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف سمٕمٚمقه ويٌتٝمؾ إًمٞمف سم٤مًمدقم٤مء وىمٕمقد ًمٚمدقم٤مء واًمتِمٝمد وظمت٤مم سم٤مًمتًٚمٞمؿ

 .قمقن ذم اعمٝمامت وهنل قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمرات وايمِمالة:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿وىم٤مل شمٕمك٤ممم:  ،[15ايمٌٗمرة:] ﴾ۓ ۓ ﮲﮳﴿وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  

 .[15ايمٔمٛم٘مٌقت:] ﴾ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى

شايمِمالة ٞمقر»: طٚمقهبؿ وحمنمهؿ ىم٤مل اًمٜمٌل ٟمقر اعم١مُمٜملم ذم ىم وايمِمالة:
 (4)

َمـ ضمل٣مهمظ »وىم٤مل:  

                                                                          

 اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م / قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗم٤مًمص. (2)

 ُم٤م جيقز ُمـ اًمٌّم٤مق واًمٜمٗم: ذم اًمّمالة. :( سم٤مب2267رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م.هريرة. سم٤مب وضمقب ىمراءة أيب  ( ُمـ طمدي٨م4:6رواه ُمًٚمؿ   (3)

 ومْمؾ اًمقوقء. :سم٤مب –( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 334رواه ُمًٚمؿ   (1)
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شضم٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م ىم٣مٞم٦م يمف ٞمقًرا وزمره٣مًٞم٣م وٞمج٣مة يقم ايمٗمٝمٚمل٥م
(1)

. واًمّمكالة: هور ٟمٗمكقس اعمك١مُمٜملم وىمكرة 

شصمٔمٙم٦م ومرة فمٝمٛمل دم ايمِمالة»: طأقمٞمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 
 (2)

. واًمّمالة مُتحكك هبك٤م اخلٓم٤ميك٤م وشُمٙمٗمكر هبك٤م 

 .اًمًٞمئ٤مت

 ا زم٣ٌمب أضمدىمؿ يٕمتًؾ همٝمف ىمؾ يقم مخس َمرات هؾ يٌٗمك َمـ درٞمفأيتؿ يمق أن هنرً أر» ط:وم٣مل ايمٛمٌل 

هم٘مذيمؽ َمثؾ ايمِملٙمقات اخلٚملس يٚمحلق اهلل » :ٓ يٌ٘مك ُمـ درٟمف رء ىم٤مل :ىم٤مًمقا شرء -وؾمخف–

شهبـ اخلْم٣مي٣م
 (3)

. 

ومك٠مظمؼمه ومك٠مٟمزل اهلل  طأن رضمؾ أص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚمك٦م، ومك٠مشمك اًمٜمٌكل  :وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

ھ ہ ھ ھ ﴿شمٕم٤ممم: 
(4)

وم٘مك٤مل  [221هقد:] ﴾ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵   

شجلٚمٝمع أَمتل ىمٙمٜمؿ»اًمرضمؾ: أزم هذا؟ ىم٤مل:
 (5)

. 

ي٤م رؾمكقل اهلل أرأيك٧م إن  :وم٘م٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل 

ؿمٝمدت أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأٟمؽ رؾمقل اهلل وصٚمٞم٧م اًمّمٚمقات اخلٛمس وأدي٧م اًمزيم٤مة وصكٛم٧م 

شَمـ ايمِمديٗمكم وايمُمٜمداء»: ىم٤مل ؟ٟم٤مرُمْم٤من وىمٛمتف ومٛمٛمـ أ
 (6)

. 

َمل٣م َملـ اَملرئ َمًلٙمؿ حتيله » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من 

ه٣م، وطمُمقفمٜم٣م، ورىمقفمٜم٣م، إٓ ىم٣مٞم٦م ىمٖم٣مرة ظم٣م ومٌٙمٜم٣م َمـ ايمذٞمقب َمل٣م ءصالة َم٘متقزم٥م همٝمحًـ ووق

شمل سم٠مت ىمٌغمة، وذيمؽ ايمدهر ىمٙمف
 (7)

. 

َمثؾ ايمِمٙمقات اخلٚمس ىمٚمثلؾ هنلر صمل٣مر نمٚملر» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 
(8)

 

شفمعم زم٣مب أضمدىمؿ يٕمتًؾ َمٛمف ىمؾ يقم مخس َمرات
 (9)

. 

                                                                          

( 689رواه أمحد واًمدارُمل واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن. وصححف إًم٤ٌم) ذم ُمِمكٙم٤مة اعمّمك٤مسمٞمص   صحٝمح: (2)

 .  قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اًمٜمًك٤مئل . وصكححف إًمٌك٤م) رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) قمكـ اعمٖمكػمة صحٝمح: (1)

 (.43:2(، واًمّمحٞمح٦م  41:9(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4:51 

 .هريرة أيب  ( ُمـ طمدي٨م778(، وُمًٚمؿ  616رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اًمٔمٝمر.وزًمٗم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ:ؾم٤مقم٤مت ُمٜمف واعمراد سمف:اًمٕمِم٤مء.أواعمٖمرب واًمٕمِم٤مء. ـمرف اًمٜم٤مر:اًمّمٌص واًمٕمٍمأو (1)

 .﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﴿سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 3874(، وُمًٚمؿ  614رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.472، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن صحٝمح: (6)

 ومْمؾ اًمقوقء واًمّمالة قم٘مٌف. :( سم٤مب339رواه ُمًٚمؿ   (7)

 اًمٙمثػم. هقاًمٖمٛمر:  (8)

 ت.متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف اًمدرضم٤ماعمٌم إمم اًمّمالة  :( سم٤مب779رواه ُمًٚمؿ   (9)
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ايمِمٙمقات اخلٚمس، واجلٚمٔم٥م إلم اجلٚمٔم٥م ىمٖمل٣مرة ظمل٣م » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شزمٝمٛمٜمـ َم٣م مل سمٕمش ايم٘م٣ٌم ر
 (1)

. 

 ،٠مظمكذ سمٕمكض ُمكـ ؿمكجرةظمرج ذم اًمِمت٤مء واًمقرق يتٝم٤موم٧م وم طأن اًمٜمٌل  :وفملـ أيب ذر 

إن ايمٔمٌلد » :ىمك٤مل ،ًمٌٞمؽ يك٤م رؾمكقل اهلل :ىمٚم٧م شي٣م أزم٣م ذر» :ومجٕمؾ هذا اًمقرق يتٝم٤موم٧م وم٘م٤مل :ىم٤مل

اظمًٙمؿ يمٝمِمقم ايمِمالة يريد هب٣م وصمف اهلل، همتٜم٣مهمل٦م فمٛملف ذٞمقزملف ىملام هت٣مهمل٦م هلذا ايملقر  فملـ هلذه 

شايمُمجرة
 (2)

. 

 طرؾمكقل اهلل طمكل ُمكـ ىمْمك٤مقم٦م أؾمكٚمام ُمكع  يم٤من رضمالن ُمـ سمكغم وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

ومرأي٧م اعم١مظمر ُمٜمٝمام أدظمكؾ اجلٜمك٦م  :وم٤مؾمتِمٝمد أطمدمه٤م وأظمر أظمر ؾمٜم٦م ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

وم٘مك٤مل:  طأو ذيمر ًمرؾمقل اهلل  طىمٌؾ اًمِمٝمٞمد ومتٕمج٧ٌم ًمذًمؽ وم٠مصٌح٧م ومذيمرت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

شأيمٝمس ومد ص٣مم زمٔمده رَمّم٣من وصعم ؽمت٥م آٓف رىمٔم٥م وىمذا وىمذا رىمٔم٥م صالة ؽمٛم٥م»
 (3)

. 

َملـ ضمل٣مهمظ فملعم ايمِملٙمقات » ي٘مكقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  وم٣مل: سم٤م وفمـ ضمٛمٓمٙم٥م ايم٘م٣م

دطمؾ اجلٛم٥م أو وم٣مل وصمٌل٦م  :َمـ فمٛمد اهلل اخلٚمس رىمقفمٜمـ وؽمجقدهـ وَمقاومٝمتٜمـ وفمٙمؿ أهنـ ضمؼ  

شيمف اجلٛم٥م أو وم٣مل ضمرم فمعم ايمٛم٣مر
 (4)

 طأشمكك رؾمكقل اهلل رضمكاًل أن  . وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

 :ىمك٤مل ششمؿ ايمِمالة» :؟ ىم٤مل: صمؿ ُمفىم٤مل شايمِمالة» :طوم٠ًمًمف قمـ أومْمؾ إقمامل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

شاجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل»: ىم٤مل ؟صمؿ ُمف :صمالث ُمرات ىم٤مل ششمؿ ايمِمالة» :ىم٤مل ؟صمؿ ُمف
 (5)

. 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمكقل اهلل أرأيك٧م إن  طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ فمٚمرو زمـ َمرة اجلٜمٛمل 

خلٛمس وأدي٧م اًمزيم٤مة وصكٛم٧م ؿمٝمدت أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأٟمؽ رؾمقل اهلل وصٚمٞم٧م اًمّمٚمقات ا

شوم٣مل َمـ ايمِمديٗمكم وايمُمٜمداء» رُمْم٤من وىمٛمتف ومٛمٛمـ أٟم٤م:
 (6)

. 

                                                                          

 .اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ورُمْم٤من إمم رُمْم٤من ُمٙمٗمرات عم٤م سمٞمٜمٝمـ :( سم٤مب344رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.495رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (1)

 رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ورواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل يمٚمٝمؿ قمـ ـمٚمح٦م سمٜمحقه ضمًـ: (3)

. وطمًٜمف إًم٤ٌم) شهمٙمام زمٝمٛمٜمام أزمٔمد َمـ ايمًامء وإرض»أـمقل ُمٜمف وزاد اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم آظمره  سمٜمحقه

 (.36:2(، واًمّمحٞمح٦م  483 صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م ذم 

 (.492 صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم  ضمًـ: (1)

 (.489وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ، حٞمحف واًمٚمٗمظ ًمفرواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم ص صحٝمح: (5)

رواه اًمٌزار واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام واًمٚمٗمظ ٓسمكـ طمٌك٤من. وصكححف إًمٌك٤م) ذم  صحٝمح: (6)

 (.472صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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وم٣مل يتٔم٣مومٌقن همٝم٘مؿ َمال ٘مل٥م زم٣ميمٙمٝملؾ وَمال ٘مل٥م زم٣ميمٛمٜمل٣مر » :طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

وجيتٚمٔمقن دم صالة ايمِمٌح وصالة ايمٔمٌم شمؿ ئمرج ايمذيـ زم٣مسمقا همٝم٘مؿ همٝمًٟمهلؿ رهبؿ وهق أفمٙمؿ هبؿ 

ش٣مدي همٝمٗمقيمقن سمرىمٛم٣مهؿ وهؿ يِمٙمقن وأسمٝمٛم٣مهؿ وهؿ يِمٙمقنىمٝمػ سمرىمتؿ فمٌ
 (1)

. 

ا وم٠مىمٛمكف قمككم ىمك٤مل وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل أص٧ٌم طمكد   طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  وم٣مل فمـ أٞمس 

ا ومٚمام ىم٣م اًمّمالة ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل إ) أص٧ٌم طمد   طوطميت اًمّمالة ومّمغم ُمع رؾمقل اهلل 

شوم٣مل ومد نمٖمر يمؽ ٟمٕمؿ :ىم٤مل٣م هؾ ضميت ايمِمالة َمٔمٛم» :يمت٤مب اهلل ىم٤مل وم٠مىمؿ ذما 
 (2)

. 

حتؼمومقن حتؼمومقن هم١مذا صٙمٝمتؿ ايمِملٌح »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

نمًٙمتٜم٣م شمؿ حتؼمومقن حتؼمومقن هم١مذا صٙمٝمتؿ ايمٓمٜمر نمًٙمتٜم٣م شمؿ حتؼمومقن حتؼمومقن هم١مذا صلٙمٝمتؿ ايمٔمٌمل 

قن حتؼمومقن هم١مذا صٙمٝمتؿ ايمٔمُمل٣مء نمًٙمتٜم٣م شمؿ حتؼمومقن حتؼمومقن هم١مذا صٙمٝمتؿ اظمٕمرب نمًٙمتٜم٣م شمؿ حتؼموم

شنمًٙمتٜم٣م شمؿ سمٛم٣مَمقن همال ي٘مت٤م فمٙمٝم٘مؿ ضمتك سمًتٝمٗمٓمقا
 (3)

. 

 فطٌ املػٞ إىل املطادد -8
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ومللللل٣مل اهلل سمٔمللللل٣ملم:

 .[28]ايمتقزم٥م:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ًٓ  أفمد اهلل يمف :َمـ نمدا إلم اظمًجد أو راح» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة   دم اجلٛم٥م ٞمز
(4)

 
(4)

شىمٙمام نمدا أو راح 
 (5)

. 

َمـ سمْمٜمر دم زمٝمتف شمؿ َم٢م إلم زمٝم٦م َمـ زمٝمقت اهلل، يمٝمٗمال همريّمل٥م َملـ » وم٣مل: طوفمٛمف أن ايمٛمٌل 

شهمرا ض اهلل، ىم٣مٞم٦م طمْمقاسمف، إضمداه٣م حتط طمْمٝمئ٥م، وإطمرى سمرهمع درصم٥م
 (6)

. 

 ،جد ُمٜمكفيم٤من رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ٓ أقمٚمكؿ أطمكد أسمٕمكد ُمكـ اعمًك وم٣مل: وفمـ أيب زمـ ىمٔم٤م 

                                                                          

 (.743( وُمًٚمؿ  641رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.3875رواه ُمًٚمؿ   (1)

٤م قمٚمٞمكف وهكق أؿمكٌف وإوؾمط وإؾمٜم٤مده طمًكـ ورواه ذم اًمٙمٌكػم ُمقىمقوًمك رواه اًمٓمؼما) ذم اًمّمٖمػم صحٝمح: (3)

 (.468، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص

 : هق ُم٤م هيٞم٠م ًمٚمْمٞمػ ُمـ يمراُم٦م قمٜمد ىمدوُمف.شسمْمٛمتلم  »اًمٜمزل  (1)

 (.:77( سم٤مب ومْمؾ ُمـ همدا إمم اعمًجد وُمـ راح. وُمًٚمؿ  742رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ( سم٤مب يمثر اخلٓم٤م إمم اعم٤ًمضمد. 777رواه ُمًٚمؿ    (6)
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ا شمريمٌف ذم اًمٔمٚمامء وذم اًمرُمْم٤مء ًمق اؿمؽمي٧م مح٤مرً  :وم٘مٞمؾ ًمف ،ويم٤مٟم٧م ٓ آمئف صالة
(1)

ىم٤مل ُمك٤م  

ورضمكققمل إذا  ،إ) أريكد أن يٙمتك٥م زم ممِمك٤مي إمم اعمًكجد ،ين) أن ُمٜمززم إمم ضمٜم٥م اعمًجد

شومد مجع اهلل يمؽ ذيمؽ ىمٙمف» :طرضمٕم٧م إمم أهكم. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
 (2)

. 

ا دم ايمِمالة أزمٔمدهؿ إيمٝمٜمل٣م إن أفمٓمؿ ايمٛم٣مس أصمرً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك 

ا َملـ ايملذي يِملقم شملؿ ممُمك، همٟمزمٔمدهؿ، وايمذي يٛمتٓمر ايمِمالة ضمتك يِمٙمٝمٜم٣م َمع اإلَم٣مم أفمٓمؿ أصملرً 

شيٛم٣مم
(3)

. 

أٓ أديم٘مؿ فمعم َم٣م يٚمحق اهلل زمف اخلْم٣ميل٣م، ويرهملع زملف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

إؽمل٣ٌمغ ايمقولقء فملعم اظم٘مل٣مره، وىمثلرة اخلْمل٣م إلم » :سمغم ي٤م رؾمكقل اهلل. ىمك٤مل :ىم٤مًمقا ش؟ايمدرصم٣مت

شاظم٣ًمصمد، واٞمتٓم٣مر ايمِمالة زمٔمد ايمِمالة، همذايم٘مؿ ايمرزم٣مط، همذايم٘مؿ ايمرزم٣مط
 (4)

. 

 ا إلم صلالة َم٘متقزمل٥م َملـ طملرج َملـ زمٝمتلف َمتْمٜملرً » ومل٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

ايمّمحك ٓ يٛمِمٌف إٓ إيل٣مه هملٟمصمره ىملٟمصمر اظمٔمتٚملر  همٟمصمره ىمٟمصمر احل٣مج اظمحرم وَمـ طمرج إلم سمًٌٝمح

شوصالة فمعم إشمر صالة ٓ يمٕمق زمٝمٛمٜمام ىمت٣مب دم فمٙمٝمكم
 (5)

شمالشمل٥م »ىمك٤مل:  ط. وقمٜمف أن رؾمكقل اهلل 

َمـ دطملؾ زمٝمتلف همًلٙمؿ همٜملق  :ىمٙمٜمؿ و٣مَمـ فمعم اهلل إن فم٣مش رز  وىمٖمل وإن َم٣مت أدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م

اهلل وَمـ طمرج دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٜمق و٣مَمـ فملعم  و٣مَمـ فمعم اهلل وَمـ طمرج إلم اظمًجد همٜمق و٣مَمـ فمعم

شاهلل
 (6)

. 

َمـ سمقوٟم دم زمٝمتف همٟمضمًـ ايمقوقء شمؿ أسمك اظمًجد همٜمق زا ر » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٙمامن 

شاهلل وضمؼ فمعم اظمزور أن ي٘مرم ايمزا ر
 (7)

. 
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 ٓ آمئف صالة: أي ٓ شمٗمقشمف. .اًمرُمْم٤مء: ؿمدة احلر أو هل إرض شمِمتد طمرارهت٤م ُمـ اًمِمٛمس  (2)

 اخلٓم٤م إمم اعم٤ًمضمد. ة( سم٤مب يمثر 774رواه ُمًٚمؿ    (1)

 (.773( سم٤مب صالة اًمٗمجر ذم مج٤مقم٦م، وُمًٚمؿ  734رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ( سم٤مب ومْمؾ إؾم٤ٌمغ اًمقوقء قمغم اعمٙم٤مره. 362ؿ   رواه ُمًٚم (1)

(، 669داود  أيب  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ، رواه أمحد وأسمق داود واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًـ: (5)

 (.839(، واعمِمٙم٤مة  7339وصحٞمص اجل٤مُمع  

(. 35:5ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود   وصححف إًمٌك٤م) ،رواه أسمق داود واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (6)

 (.432(، واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  4164صحٞمص اجل٤مُمع  و

 (.433سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م ضمٞمد.وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   واه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػمر ضمًـ: (7)
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إلم اظمًل٣مصمد زمل٣ميمٛمقر ايمتل٣مم يلقم  زممملوا اظمُمل٣م كم دم ايمٓمٙملؿ» ومل٣مل: طايمٛمٌلل  وفمـ زمريلدة 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(1)

. 

إن اهلل يمٝمالء يمٙملذيـ يتخٙمٙملقن إلم اظمًل٣مصمد دم » :ومل٣مل طأن رؽملقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شايمٓمٙمؿ زمٛمقر ؽم٣مؿمع يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
 (2)

. 

يمٗملل اهلل فملز  :َمـ َمُمك دم ـمٙمٚمل٥م ايمٙمٝملؾ إلم اظمًلجد» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب ايمدرداء 

ش٥موصمؾ زمٛمقر يقم ايمٗمٝم٣مَم
 (3)

. 

 فطٌ ايرنس عٓد دخٍٛ املطذد -11
: ي٘مكقل إذا دظمكؾ اعمًكجد طيمك٤من رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

هم١مذا ومل٣مل ذيملؽ  -ىم٤مل –أفمقذ زم٣مهلل ايمٔمٓمٝمؿ وزمقصمٜمف ايم٘مريؿ وؽمٙمْم٣مٞمف ايمٗمديؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ »

شوم٣مل ايمُمٝمْم٣من ضمٖمظ َمٛمل ؽم٣م ر ايمٝمقم
 (4)

. 

 ٚاجلًٛع فٝٗافطٌ يصّٚ املطادد  -11
ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

ـمٙمف: اإلَم٣مم ايمٔم٣مدل، وايمُم٣مب ٞمُمٟم دم فم٣ٌمدة اهلل فمز وصمؾ، ورصمؾ ومٙمٌف َمٔمٙملؼ زم٣مظمًل٣مصمد، ورصملالن 

إين أطمل٣مف  حت٣مزم٣م دم اهلل اصمتٚمٔم٣م فمعم ذيمؽ وسمٖمروم٣م فمٙمٝمف، ورصمؾ دفمتف اَمرأة ذات َمٛمِم٤م ومج٣مل همٗم٣مل

اهلل، ورصمؾ سمِمد  زمِمدوم٥م همٟمطمٖم٣مه٣م ضمتك ٓ سمٔمٙمؿ ؾماميمف َمل٣م سمٛمٖملؼ يٚمٝمٛملف، ورصملؾ ذىملر اهلل طم٣ميمًٝمل٣م 

شهمٖم٣مو٦م فمٝمٛم٣مه
 (5)

. 

َم٣م سمقؿمـ رصمؾ اظم٣ًمصمد يمٙمِمالة وايمذىمر إٓ سمٌُمٌش اهلل سمٔم٣ملم إيمٝمف » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمٛمف 

                                                                          

داود أيب  وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ ،رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمكدي٨م همريك٥م صحٝمح: (2)

 (.334(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  672 

 (.428رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (1)

.وصكححف إًمٌك٤م) صكحٞمص واه اًمٓمكؼما) ذم اًمٙمٌكػم سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ واسمكـ طمٌك٤من ذم صحٞمحفر صحٝمح: (3)

 (.429اًمؽمهمٞم٥م  

 (.:85(، واعمِمٙم٤مة  577داود  أيب  صححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص، ورواه أسمق داود صحٝمح: (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م.2142(، وُمًٚمؿ  2468رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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شىمام يتٌُمٌش أهؾ ايمٕم٣م ٤م زمٕم٣م ٌٜمؿ إذا ومدم فمٙمٝمٜمؿ
 (1)

. 

ا اظمال ٘م٥م صمٙم٣ًمؤهؿ إن نم٣مزمقا يٖمتٗملدوهنؿ وإن إن يمٙمٚم٣ًمصمد أوسم٣مدً » وم٣مل: طايمٛمٌل فمـ  وفمٛمف 

أخ  :: صمٙمٝمس اظمًجد فمعم شمالث طمِمل٣مل-شمؿ وم٣مل-َمروقا فم٣مدوهؿ وإن ىم٣مٞمقا دم ضم٣مصم٥م أفم٣مٞمقهؿ 

شَمًتٖم٣مد أو ىمٙمٚم٥م ضم٘مٚم٥م أو رمح٥م َمٛمتٓمرة
 (2)

. 

ل وسم٘مٖملؾ اهلل اظمًجد زمٝم٦م ىمؾ سمٗمل» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء 

 شظمـ ىم٣من اظمًجد زمٝمتف زم٣ميمروح وايمرمح٥م واجلقاز فمعم ايمٌماط إلم روقان اهلل إلم اجلٛم٥م
(3)

. 

 فطٌ اْتعاز ايصال٠ بعد ايصال٠ -12
ٓ يزال أضمدىمؿ دم صالة َم٣م داَم٦م ايمِملالة حتًٌلف، »ل: ٣موم ط، أن رؽمقل اهلل فمـ أيب هريرة 

شٓ يٚمٛمٔمف أن يٛمٗمٙم٤م إلم أهٙمف إٓ ايمِمالة
(4)

. 

أظمر ًمٞمٚم٦م صالة اًمٕمِم٤مء إمم ؿمٓمر اًمٚمٞمؾ طأن رؾمقل اهلل  :فمـ أٞمس و
(5)

. صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م 

شصعم ايمٛم٣مس ورومدوا ومل سمزايمقا دم صالة َمٛمذ اٞمتٓمرمتقه٣م» :قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف سمٕمد ُم٤م صغم وم٘م٤مل
 (6)

. 
(6)

. 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ أن هللذه أيلل٥م: وفمللـ أٞمللس 

                                                                          

صكحٞمص  :ؿمٞم٦ٌم واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحٞمٝمام واحلك٤ميمؿ وىمك٤ملأيب  رواه اسمـ صحٝمح: (2)

فمٙم٥م شمؿ فم٣مد  َم٣م َمـ رصمؾ ىم٣من سمقؿمـ اظم٣ًمصمد همُمٕمٙمف أَمر أو»قمغم ذط اًمِمٞمخلم وذم رواي٦م ٓسمـ ظمزيٛم٦م ىم٤مل: 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص شىم٣من إٓ يتٌُمٌش اهلل إيمٝمف ىمام يتٌُمٌش أهؾ ايمٕم٣م ل٤م زمٕمل٣م ٌٜمؿ إذا وملدم إلم َم٣م

 (.438اًمؽمهمٞم٥م  

رواه أمحد ُمـ رواي٦م اسمـ هلٞمٕم٦م ورواه احلك٤ميمؿ ُمكـ طمكدي٨م قمٌكد اهلل سمكـ ؾمكالم دون ىمقًمكف ضمٚمكٞمس  ضمًـ: (1)

 (.٦4512م اًمّمحٞمح٦م  (، واًمًٚمًٚم:43اعمًجد إمم آظمره. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌكػم وإوؾمكط واًمٌكزار وىمك٤مل إؾمكٜم٤مده طمًكـ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  ضمًـ: (3)

 (.827( واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  441اًمؽمهمٞم٥م  

 ٟمتٔم٤مر اًمّمالة. وذم رواي٦م عمًكٚمؿ وأيب( سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وا:75ٚمؿ  (، وُم739ًرواه اًمٌخ٤مري   (1)

ايمٔمٌد دم صالة َم٣م ىم٣من دم َمِماله يٛمتٓمر ايمِمالة واظمال ٘م٥م سمٗمقل ايمٙمٜمؿ انمٖملر يملف ايمٙمٜملؿ ارمحلف  ٓ يزال»داود ىم٤مل 

 .شيٖمًق أو ييط» :ىمٞمؾ وُم٤م حيدث ىم٤مل شضمتك يٛمٌمف أو حيدث

 ؿمٓمر اًمٚمٞمؾ: ٟمّمٗمف. (5)

 ( سم٤مب ُمـ ضمٚمس ذم اعمًجد يٜمتٔمر اًمّمالة وومْمؾ اعم٤ًمضمد.741رواه اًمٌخ٤مري   (6)
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 شًمٕمتٛم٦مٟمزًم٧م ذم اٟمتٔم٤مر اًمّمالة اًمتل شمدقمك ا» [26 :]ايمًجدة ﴾ڱ ں ں
(1)

. 

اعمٖمرب ومرضمع ُمـ رضمع وقم٘م٥م ُمـ  طصٚمٞمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

أزممملوا هلذا » :٤م ىمد طمٗمزه اًمٜمٗمس ىمد طمن قمكـ ريمٌتٞمكف ىمك٤ملُمنقمً  طقم٘م٥م ومج٤مء رؾمقل اهلل 

٣م َمـ أزمقاب ايمًامء ي٣ٌمهل زم٘مؿ اظمال ٘م٥م يٗمقل اٞمٓمروا إلم فم٣ٌمدي ومد ومّملقا همريّمل٥م رزم٘مؿ ومد همتح زم٣مزمً 

شيٛمتٓمرون أطمرى وهؿ
 (2)

. 

ايمٗم٣مفمد فمعم ايمِمالة ىم٣ميمٗم٣مٞم٦م وي٘مت٤م َملـ » أٞمف وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

شاظمِمٙمكم َمـ ضمكم خيرج َمـ زمٝمتف ضمتك يرصمع إيمٝمف
 (3)

. 

إؽم٣ٌمغ ايمقوقء دم اظم٘م٣مره وإفمامل إوملدام » :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  وفمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

شزمٔمد ايمِمالة يٕمًؾ اخلْم٣مي٣م نمًاًل إلم اظم٣ًمصمد واٞمتٓم٣مر ايمِمالة 
 (4)

. 

َمٛمتٓمر ايمِمالة زمٔمد ايمِمالة ىمٖم٣مرس اؾمتد زمف همرؽملف »وم٣مل: ط أن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شدم ؽمٌٝمؾ اهلل فمعم ىمُمحف وهق دم ايمرزم٣مط إىمػم
 (5)

. 

رأي٦م ريب دم أضمًـ  :-وذم رواي٦م- أسم٣مين ايمٙمٝمٙم٥م ريب»: ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

هؾ سمدري همٝمؿ خيتِملؿ اظملأل إفملعم ومٙمل٦م ٓ  :يمٌٝمؽ ريب وؽمٔمديؽ وم٣مل :ٗم٣مل رم ي٣م حمٚمد ومٙم٦مصقرة هم

وات ٞمحري همٔمٙمٚم٦م َم٣م دم ايمًام ذم -أو ىم٤مل-أفمٙمؿ همقوع يده زمكم ىمتٖمل ضمتك وصمدت زمرده٣م زمكم شمديل 

 ومٙم٦م ٞمٔملؿ ؟وم٣مل ي٣م حمٚمد أسمدري همٝمؿ خيتِمؿ اظمأل إفمعم ،وَم٣م دم إرض أو وم٣مل َم٣م زمكم اظممم  واظمٕمرب

دم ايمدرصم٣مت وايم٘مٖم٣مرات وٞمٗمؾ إومدام إلم اجلامفم٣مت وإؽم٣ٌمغ ايمقوقء دم ايمًػمات واٞمتٓم٣مر ايمِمالة زمٔمد 

                                                                          

ل طمككدي٨م طمًككـ صككحٞمص همريكك٥م. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص رواه اًمؽمُمككذي وىمكك٤م صللحٝمح: (2)

 (.42:7اًمؽمُمذي 

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اسمكـ ُم٤مضمكف=  أيقب قمٜمف ورواشمكف صم٘مك٤مت.أيب  رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ صحٝمح: (1)

(. طمٗمزه اًمٜمٗمس: أي ؾم٤مىمف وشمٕمٌف ُمـ ؿمدة ؾمٕمٞمف. وطمن: أي يمِمكػ قمكـ 47( وصحٞمص اجل٤مُمع  912 =

 ريمٌتٞمف.

 شوايمٗم٣مفمد يرفمك ايمِمالة ىم٣ميمٗم٣مٞم٦م»٤من ذم صحٞمحف ورواه أمحد وهمػمه أـمقل ُمٜمف إٓ أٟمف ىم٤مل: رواه اسمـ طمٌ صحٝمح: (3)

أي أضمره يم٠مضمر اعمّمكم ىم٤مئاًم ُم٤م دام ىم٤مقمدا يٜمتٔمر اًمّمالة; ٕن اعمراد سم٤مًم٘مٜمقت  شايمٗم٣مفمد فمعم ايمِمالة ىم٣ميمٗم٣مٞمل٦م»ىمقًمف: 

 (.565ؽمهمٞم٥م  (، وصحٞمص اًم5548هٜم٤م اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

رواه أسمق يٕمغم واًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. وصححف إًم٤ٌم)  صحٝمح: (1)

 (.2:2(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  37:إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.561رواه أمحد واًمٓمؼما) ذم إوؾمط. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (5)
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شايمِمالة وَمـ ضم٣مهمظ فمٙمٝمٜمـ فم٣مش زمخغم وَم٣مت زمخغم وىم٣من َمـ ذٞمقزمف ىمٝمقم ويمدسمف أَمف

 (1)
. 

أٓ أديم٘مؿ فمعم َم٣م ي٘مٖمر اهلل زملف اخلْم٣ميل٣م » :طرؾمقل اهلل  :ىم٤مل وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

دم اظم٘مل٣مره  -أو اًمٓمٝمكقر-إؽم٣ٌمغ ايمقوقء » :ىم٤مل طىم٤مًمقا سمغم ي٤م رؾمقل اهلل  زمف دم احلًٛم٣مت ويزيد

ا ضمتك يٟمي اظمًجد وىمثرة اخلْم٣م إلم اظمًجد وايمِمالة زمٔمد ايمِمالة وَم٣م َمـ أضمد خيرج َمـ زمٝمتف َمتْمٜمرً 

ؿ انمٖمر يملف همٝمِمقم همٝمف َمع اظمًٙمٚمكم أو َمع اإلَم٣مم شمؿ يٛمتٓمر ايمِمالة ايمتل زمٔمده٣م إٓ وم٣ميم٦م اظمال ٘م٥م ايمٙمٜم

شايمٙمٜمؿ ارمحف
 (2)

. 

                                                                          

(، ٨4344م طمًـ همري٥م. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي صحٝمح: (2)

 (.562صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف واًمٚمٗمكظ ًمكف واًمكدارُمل ذم ُمًكٜمده. وطمًكٜمف  ضمًـ: (1)

 (.563(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  538  ُم٤مضمفإًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 
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 فطٌ ايصال٠ يف أٍٚ ٚقتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا -13
ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ وملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 .[22-9اظم٠مَمٛمقن:] ﴾ک گ گ گ

ؾمك٠مًم٧م  :ىمك٤مل واًمّمالة أومْمؾ إقمامل قمٜمد اهلل سمٕمد اًمتقطمٞمد ومٕمـ قمٌكد اهلل سمكـ ُمًكٕمقد 

شايمِمالة فمعم وومتٜم٣م»٤مل: ىم ؟أي اًمٕمٛمؾ أطم٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم :طرؾمقل اهلل 
 (1)

. 

 اًمّمكٚمقات قمٜمكده اًمٗمرائض وأقمٔمؿ اهلل إمم إقمامل أطم٥م وُمـ» وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:

 ومروكٝم٤م لاًمت لوه اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٛمٚمف ُمـ اًمٕمٌد قمٚمٞمٝم٤م حي٤مؾم٥م ُم٤م أول وهك ُمقاىمٞمتٝم٤م رم اخلٛمس

 اإلؾمالم قمٛمقد لوه واؾمٓم٦م حمٛمد وسملم سمٞمٜمف ومٞمٝم٤م جيٕمؾ مل واعمٕمراج اإلهاء ًمٞمٚم٦م سمٜمٗمًف شمٕم٤ممم اهلل

 إمم يٙمتك٥م اخلٓمك٤مب سمكـ قمٛمكر اعمك١مُمٜملم أُمػم يم٤من يمام اًمديـ أُمر أهؿ لوه سمف إٓ ي٘مقم ٓ ياًمذ

 عمك٤م يم٤من وٞمٕمٝم٤م وُمـ ديٜمف طمٗمظ قمٚمٞمٝم٤م وطم٤مومظ طمٗمٔمٝم٤م ومٛمـ اًمّمالة يقمٜمد أُمريمؿ أهؿ إن قمامًمف

شإو٤مقم٦م أؿمد قمٛمٚمف ُمـ ؾمقاه٤م
(2)

. 

مخلس صلٙمقات »ي٘مكقل:  طرؾمكقل اهلل  : أؿمكٝمد أ) ؾمكٛمٕم٧مومل٣مل وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِمل٣مَم٦م 

اهمؼموٜمـ اهلل فمز وصمؾ َمـ أضمًـ ووقءهـ وصالهـ يمقومتٜمـ وأسمؿ رىمقفمٜمـ وؽمجقدهـ وطمُمقفمٜمـ 

شىم٣من يمف فمعم اهلل فمٜمد أن يٕمٖمر يمف وَمـ مل يٖمٔمؾ همٙمٝمس يمف فمعم اهلل فمٜمد إن ؾم٣مء نمٖمر يمف وإن ؾم٣مء فمذزمف
 (3)

. 

ٌٕم٦م ٟمٗمر أرسمٕم٦م ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م وٟمحـ ؾم طظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  ومل٣مل: وفمـ ىمٔم٤م زمـ فُمجرة 

ىمٚمٜم٤م ضمٚمًٜم٤م ٟمٜمتٔمكر اًمّمكالة  ش؟َم٣م أصمٙمً٘مؿ »همٗم٣مل وصمالصم٦م ُمـ همرسمٜم٤م ُمًٜمدي فمٝمقرٟم٤م إمم ُمًجده 

هم١من رزم٘مؿ يٗمقل » :ىم٤مل ،ىمٚمٜم٤م ٓ ش؟هؾ سمدرون َم٣م يٗمقل رزم٘مؿ» : صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤ملىم٤مل وم٠مرم ىمٚمٞماًل 

همٙمف فمقم فمٜمد أن أدطمٙملف اجلٛمل٥م  ٣م زمحٗمٜم٣موضم٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م ومل يّمٝمٔمٜم٣م اؽمتخٖم٣مهمً  َمـ صعم ايمِمالة يمقومتٜم٣م

٣م زمحٗمٜم٣م همال فمٜمد يمف فملقم إن ؾملئ٦م فمذزمتلف وَمـ مل يِمٙمٜم٣م يمقومتٜم٣م ومل حي٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م ووٝمٔمٜم٣م اؽمتخٖم٣مهمً 

شوإن ؾمئ٦م نمٖمرت يمف
 (4)

. 
                                                                          

 (.96(، وُمًٚمؿ  615رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.544: ص: 21جمٛمقع اًمٗمت٤موى / اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ج (1)

ص أيب داود رواه ُم٤مًمؽ وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞم صحٝمح: (3)

 (.511(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4353(. وصحٞمص اجل٤مُمع  2512  (، وصحٞمص اسمـ ُم٤مضمف536 

( أرم 512قه، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط وأمحد سمٜمح ضمًـ: (1)

 هق سمٗمتص اًمراء وشمِمديد اعمٞمؿ أي: ؾمٙم٧م.
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إين همرو٦م فمعم أَمتلؽ مخلس وم٣مل اهلل فمز وصمؾ: » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب ومت٣مدة 

ٙملٝمٜمـ يملقومتٜمـ أدطمٙمتلف اجلٛمل٥م وَملـ مل حيل٣مهمظ ا أٞمف َمـ صم٣مء حي٣مهمظ فمصٙمقات وفمٜمدت فمٛمدي فمٜمًد 

شفمٙمٝمٜمـ همال فمٜمد يمف فمٛمدي
 (1)

. 

 ا أٚ ضد فسد١فطٌ َٔ ٚصٌ صًف -14
أومٝمٚمقا ايمِملٖمقف، وضمل٣مذوا زملكم اظمٛم٣مىمل٤م، وؽملدوا » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ ازمـ فمٚمر 

ـ ٣م وصلٙمف اهلل، وَملاخلٙمؾ، ويمٝمٛمقا زمٟميدي إطمقاٞم٘مؿ، وٓ سمذروا همرصم٣مت يمٙمُمٝمْم٣من، وَمـ وصؾ صلٖم  

ش٣م ومْمٔمف اهللومْمع صٖم  
 (2)

. 

رصقا صٖمقهم٘مؿ، وومل٣مرزمقا زمٝمٛمٜمل٣م، وضمل٣مذوا زم٣مٕفمٛمل٣م : » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أٞمس 

ايمُمٝم٣مؿمكم سمدطمؾ َمـ طمٙمؾ ايمِمػ ىمٟمهن٣م احلذف همقايمذي ٞمٖمز زمٝمده إين ٕرى
(3)

ش
 (4)

. 

همٙملٝم٘مـ أمتقا ايمِمػ اظمٗمدم شمؿ ايمذي يٙمٝمف، همام ىم٣من َملـ ٞمٗملص » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمٛمف 

شدم ايمِمػ اظم٠مطمر
 (5)

. 

٣م دم يملف زمٝمًتل وزمٛمكَمـ ؽمد همرصم٥م رهمٔمف اهلل هب٣م درصم٥م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

شاجلٛم٥م
 (6)

. 

إن اهلل وَمال ٘متلف يِملٙمقن فملعم » ي٘مكقل: طويم٤من رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

يٚمُملٝمٜم٣م ايمٔمٌلد يِملؾ هبل٣م  ايمذيـ يِمٙمقن ايمِمٖمقف إول وَم٣م َمـ طمْمقة أضم٤م إلم اهلل َمـ طمْملقة

ش٣مصٖم  
 (7)

. 
                                                                          

( واًمّمكحٞمح٦م 88(، وصحٞمص اجلك٤مُمع  541داود  أيب  رواه أسمق داود. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ضمًـ: (2)

 953.) 

، وصكحٞمص (777داود  أيب  وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ ،سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص أسمق داودرواه  صحٝمح: (1)

 (.2298اجل٤مُمع  

 احلذف هل: همٜمؿ ؾمقد صٖم٤مر شمٙمقن سم٤مًمٞمٛمـ. (3)

 (.4616(، صحٞمص اجل٤مُمع  778داود  أيب  أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـرواه  صحٝمح: (1)

 (.21:5( واعمِمٙم٤مة  233وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   .أسمق داودرواه  صحٝمح: (5)

(، 616صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  وصكححف إًمٌك٤م) ذم  سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف.إوؾمط رواه اًمٓمؼما) ذم  صحٝمح: (6)

 حقه.ٜم( سم29:3واًمّمحٞمح٦م  

صحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  وصححف إًم٤ٌم) ذمرواه أسمق داود ذم طمدي٨م واسمـ ظمزيٛم٦م سمدون ذيمر اخلٓمقة.  صحٝمح: (7)

 (.618اًمؽمهمٞم٥م  
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 فطٌ ايصال٠ يف َٝأَ ايصفٛف -15
شإن اهلل وَمال ٘متف يِمٙمقن فمعم َمٝم٣مَمـ ايمِمٖمقف» :طىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

(1)
. 

أطمٌٌٜم٤م أن ٟمٙمقن قمكـ يٛمٞمٜمكف، ي٘مٌكؾ  ط اهلليمٜم٤م إذا صٚمٞمٜم٤م ظمٚمػ َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ ايمػماء 

شفم٣ٌمدك -أو جتٚمع-ومٛمل فمذازمؽ يقم سمٌٔم٧م  رب  » قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف، ومًٛمٕمتف ي٘مقل:
 (2)

. 

 فطٌ ايصال٠ قا٥ُا -16
ا  أهمّمؾ َمـ صالسمف وم٣مفملًد صالة ايمرصمؾ وم٣م اًم » أٞمف وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم

شا فمعم ايمٛمِمػ َمـ صالسمف وم٣مفمًد  وصالسمف ٞم٣م اًم ا فمعم ايمٛمِمػ َمـ صالسمف وم٣م اًم وصالسمف وم٣مفمًد 
 (3)

. 

 صال٠فطٌ طٍٛ ايكٝاّ يف اي -17
شؿمقل ومٛمقت»ىم٤مل:  ؟: أي اًمّمالة أومْمؾطؾمئؾ رؾمقل اهلل  وم٣مل:   فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

(4)
. 

شومٛمقت
(4)

. 

شؿمقل ومٝم٣مم» :؟ ىم٤مل: أي إقمامل أومْمؾؾمئؾ طأن اًمٜمٌل  :وفمـ فمٌد اهلل زمـ ضمًٌم 
 (5)

. 
(5)

. 

 فطٌ اضتكباٍ ايكب١ً -18
وأىملؾ َملـ صلعم صلالسمٛم٣م واؽملتٗمٌؾ ومٌٙمتٛمل٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

شذزمٝمحتٛم٣م همذيمؽ اظمًٙمؿ ايمذي يمف ذَم٥م اهلل وذَم٥م رؽمقيمف همال ختٖمروا اهلل دم ذَمتف
 (6)

. 

أَمرت أن أوم٣مسمؾ ايمٛم٣مس ضمتك يٗمقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل همل١مذا وم٣ميمقهل٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  ففمٛمو

 ٣مزمحٗمٜملوصٙمقا صالسمٛم٣م واؽمتٗمٌٙمقا ومٌٙمتٛم٣م وذزمحقا ذزمٝمحتٛمل٣م همٗملد ضمرَمل٦م فمٙمٝمٛمل٣م دَمل٣مؤهؿ وأَملقاهلؿ إٓ 

ؾم٠مل ُمٞمٛمقن سمـ ؾمٞم٤مه أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل ي٤م أسم٤م محزة ُم٤م حيكرم دم اًمٕمٌكد وُم٤مًمكف ، وشوضم٣ًمهبؿ فمعم اهلل

وم٘م٤مل ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل واؾمت٘مٌؾ ىمٌٚمتٜم٤م وصغم صالشمٜم٤م وأيمكؾ ذسمٞمحتٜمك٤م ومٝمكق اعمًكٚمؿ ًمكف ُمك٤م 

                                                                          

٤م) ذم صحٞمص ؾمٜـم سم٢مؾمٜم٤مد أسمق داودرواه  ضمًـ: (2) ًٌٕم ٜمف ا  (.21:7(، اعمِمٙم٤مة:  787  داودأيب  طمًـ. وطم

 يٛملم اإلُم٤مم.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب:81ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.4936(، وصحٞمص اجل٤مُمع  62:داود  أيب  رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص صحٝمح: (3)

 ( سم٤مب أومْمؾ اًمّمالة ـمقل ىمٜمقط، واعمراد سم٤مًم٘مٜمقط ذم هذا احلدي٨م اًم٘مٞم٤مم.867رواه ُمًٚمؿ   (1)

أي »:( وىم٤مل: صحٞمص سمٚمٗمكظ 2436داود  أيب  داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـق سمأرواه  صحٝمح: (5)

 .شأي اًمّمالة أومْمؾ»:

 .سم٤مب ومْمؾ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م (.495رواه اًمٌخ٤مري   (6)
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شًمٚمٛمًٚمؿ وقمٚمٞمف ُم٤م قمغم اعمًٚمؿ

 (1)
. 

                                                                          

 (.496رواه اًمٌخ٤مري   (2)
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 فطٌ نًُات تفتتح بٗٔ ايصال٠ -19
ًٌكا يمثكػمً ضم٤مء ومدظمؾ اًمّمػ وىمد طمٗمزه اًمٜمٗمس وم٘م٤مل احلٛمد هلل محكدً ضماًل رقمـ أٟمس أن و ٤م ا ـمٞم

 :ومك٠مرم اًم٘مكقم وم٘مك٤مل شأي٘مؿ اظمت٘مٙمؿ زمل٣ميم٘مٙمامت»: صالشمف ىم٤مل ط٤م ومٞمف ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل ُم٤ٌمريمً 

يمٗملد رأيل٦م  :وم٘م٤مل رضمؾ ضمئ٧م وىمد طمٗمز) اًمٜمٗمس وم٘مٚمتٝم٤م وم٘مك٤مل ٣مأي٘مؿ اظمت٘مٙمؿ هب٣م هم١مٞمف مل يٗمؾ زمٟمؽًم 

شتدروهن٣م أهيؿ يرهمٔمٜم٣م٣م يٌاشمٛمل فممم َمٙم٘مً 
 (1)

. 

اهلل أيمؼم يمٌكػما  :إذ ىم٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم طسمٞمٜمام ٟمحـ ٟمّمكم ُمع رؾمقل اهلل  :زمـ فمٚمر وم٣ملافمـ 

َمـ ايمٗم٣م ؾ ىمٙمٚم٥م ىملذا وىملذا »: ط وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ا وؾمٌح٤من اهلل سمٙمرة وأصٞماًل واحلٛمد هلل يمثػمً 

سمكـ قمٛمكر اىم٤مل  شقاب ايمًامءفمج٦ٌم هل٣م همتح٦م هل٣م أزم» :أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىم٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم

 ي٘مقل ذًمؽ طومام شمريمتٝمـ ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 
(2)

. 

 فطٌ نًُات ٜكٛهلٔ سني ٜسفع زأض٘ َٔ ايسنٛع -21
ومٚمكام رومكع رأؾمكف ُمكـ اًمريمٕمك٦م  ط٤م ٟمّمكم وراء اًمٜمٌل يمٜم٤م يقُمً  :فمـ رهم٣مفم٥م زمـ راهمع ايمزرومل وم٣مل

ًٌ  ارسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدً  :ىم٤مل رضمؾ وراءه شؽمٚمع اهلل ظمـ محده» :ىم٤مل ٤م ومٞمف ومٚمكام اٟمٍمكف ٤م ُم٤ٌمريمً ـمٞم

ش٣م يٌتدروهن٣م أهيؿ ي٘متٌٜم٣م أولرأي٦م زمّمٔم٥م وشمالشمكم َمٙم٘مً » :ىم٤مل أٟم٤م ىم٤مل شَمـ اظمت٘مٙمؿ» :ىم٤مل
 (3)

. 

إذا وم٣مل اإلَم٣مم ؽمٚمع اهلل ظمـ محده همٗمقيمقا ايمٙمٜمؿ رزمٛم٣م يمؽ احلٚملد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

شهمٗمقيمقا: رزمٛم٣م ويمؽ احلٚمد»وذم رواي٦م:  شٗمدم َمـ ذٞمٌفهم١مٞمف َمـ واهمؼ ومقيمف ومقل اظمال ٘م٥م نمٖمر يمف َم٣م سم
 (4)

. 

 فطٌ ايتأَني َٚٔ ٚافل تأَٝٓ٘ تأَني املال٥ه١ - 21
  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ إذا وم٣مل اإلَمل٣مم:» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

شهمٗمقيمقا: آَمكم هم١مٞمف َمـ واهمؼ ومقيمف ومقل اظمال ٘م٥م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف
 (5)

. 

َم٣م ضمًدسم٘مؿ ايمٝمٜمقد فمعم رء َم٣م ضمًلدسم٘مؿ فملعم ايمًلالم » وم٣مل: طايمٛمٌل  فمـ وفمـ فم٣م ُم٥م 
                                                                          

 .سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل سملم شمٙمٌػمة اإلطمرام واًم٘مراءة( 711رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.712رواه ُمًٚمؿ   (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد.877  رواه اًمٌخ٤مري (3)

 ( سم٤مب اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد واًمت٠مُملم.:51ُمًٚمؿ  و (،874رواه اًمٌخ٤مري   (1)

( سم٤مب اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد واًمت٠مُملم. وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري: :51( واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ  :85رواه اًمٌخ٤مري   (5)

. شإطمرى نمٖملر يملف َمل٣م سمٗملدم َملـ ذٞمٌلفإذا وم٣مل أضمدىمؿ آَمكم ووم٣ميم٦م اظمال ٘م٥م دم ايمًامء آَمكم همقاهمٗم٦م إضمدامه٣م »

  آُملم( ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م أو يمذًمؽ وم٤مومٕمؾ أو يمذًمؽ ومٚمٞمٙمـ.
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شوايمتٟمَمكم
 (1)

. 

ؾمٔمري  إذا صٙمٝمتؿ همٟمومٝمٚمقا صٖمقهم٘مؿ ويمٝم٠مَم٘مؿ أضملدىمؿ »ىم٤مل ومٞمف:  طقمـ اًمٜمٌل  :فمـ أيب َمقؽمك ٕا

شهمٗمقيمقا: آَمكم جيٌ٘مؿ ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ هم١مذا ىمػم هم٘مػموا وإذا وم٣مل:
 (2)

. 

 فطٌ ايسنٛع ٚايطذٛد يف ايصال٠ -22
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ ومللللل٣مل اهلل سمٔمللللل٣ملم:

ٕهنكام أقمٔمكؿ  ;، وإٟمام ظمص اًمريمقع واًمًجقد سم٤مًمكذيمر[77احلل٨م:] ﴾ں ںڻ ڻ

أريم٤من اًمّمالة، وًمٚمتٜمٌٞمف قمغم آهتامم هبام واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمٝمام
(3)

. 

ٿ ﴿  سمٔم٣ملم:  ووم٣مل ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ 

ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٻ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [ 19]حمٚمد:  ﴾ٿ  ٱ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٻ  

 .[221ايمتقزم٥م:] ﴾ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ

أظمكؼم) سمٕمٛمكؾ  :وم٘مٚمك٧م طًم٘مٞم٧م صمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ َمٔمدان زمـ أيب ؿمٙمح٥م 

ومًٙم٧م صمؿ ؾم٠مًمتف ومًكٙم٧م  -ىمٚم٧م سم٠مطم٥م إقمامل إمم اهلل  :أو ىم٤مل -أقمٛمٚمف يدظمٚمٜمل اهلل سمف اجلٜم٦م 

فمٙمٝملؽ زم٘مثلرة ايمًلجقد هم١مٞملؽ ٓ » :وم٘م٤مل طصمؿ ؾم٠مًمتف اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل ؾم٠مًم٧م قمـ ذًمؽ رؾمقل اهلل 

شسمًجد هلل ؽمجدة إٓ رهمٔمؽ اهلل هب٣م درصم٥م وضمط هب٣م فمٛمؽ طمْمٝمئ٥م
 (4)

. 

إن ايمٔمٌلد إذا ومل٣مم يِملقم أي زمذٞمقزملف ىمٙمٜمل٣م » :ؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل ي٘مكقل ومل٣مل:فمـ ازمـ فمٚمر و

شفم٣مسمٗمٝمف هم٘مٙمام رىمع أو ؽمجد سم٣ًمومْم٦م فمٛمفو همقؤم٦م فمعم رأؽمف
 (5)

. 

َم٣م َمـ فمٌد يًلجد هلل ؽملجدة إٓ » يٗمقل: طاهلل أٞمف ؽمٚمع رؽمقل  وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م 

                                                                          

ذيمكرت  طسم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وأمحد وًمٗمٔمف إن رؾمكقل اهلل  رواه اسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (2)

هل٣م وولٙمقا فمٛمٜمل٣م وفملعم إهنؿ مل حيًدوٞم٣م فمعم رء ىمام ضمًدوٞم٣م فمعم اجلٚمٔم٥م ايمتل هداٞم٣م اهلل »قمٜمده اًمٞمٝمقد وم٘م٤مل: 

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ شايمٗمٌٙم٥م ايمتل هداٞم٣م اهلل هل٣م ووٙمقا فمٛمٜم٣م وفمعم ومقيمٛم٣م طمٙمػ اإلَم٣مم آَمكم

 (.626(. وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  6724(، وصحٞمص اجل٤مُمع  967  فُم٤مضم

 ( سم٤مب اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة.515رواه ُمًٚمؿ   (1)

 د اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي.( ًمٚمِمٞم: اًمديمتقر/ قم6ٌاٟمٔمر ظمػم اًمٜم٤مس  ص: (3)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمًجقد واحل٨م قمٚمٞمف.599رواه ُمًٚمؿ   (1)

إن ايمٔمٌلد إذا ومل٣مم إلم ايمِملالة »: ( سمٚمٗمكظ 24:9(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  2782صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (5)

 .شاظم٘متقزم٥م أي زمذٞمقزمف ىمٙمٜم٣م همقؤم٦م فمعم فم٣مسمٗمٝمف، هم٘مٙمام رىمع أو ؽمجد سم٣ًمومْم٦م فمٛمف
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شىمت٤م اهلل يمف هب٣م ضمًٛم٥م وحم٣م فمٛمف هب٣م ؽمٝمئ٥م ورهمع يمف هب٣م درصم٥م هم٣مؽمت٘مثروا َمـ ايمًجقد
 (1)

. 

أومرب َم٣م ي٘مقن ايمٔمٌد َمـ رزملف فملز وصملؾ وهلق » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شؽم٣مصمد همٟمىمثروا ايمدفم٣مء
 (2)

. 

هن٤مري وم٢مذا يم٤من اًمٚمٞمكؾ آويك٧م إمم سمك٤مب  طدم اًمٜمٌل يمٜم٧م أظم :وم٣مل وفمـ رزمٝمٔم٥م زمـ ىمٔم٤م 

طمتكك  شؽمٌح٣من اهلل ؽملٌح٣من اهلل ؽملٌح٣من ريب» :وم٧ٌم قمٜمده ومال أزال أؾمٛمٕمف ي٘مقل طرؾمقل اهلل 

أٟمٔمكر) طمتكك أٟمٔمكر  :وم٘مٚمك٧م شي٣م رزمٝمٔم٥م ؽملٙمٛمل همٟمفمْمٝملؽ» :٤مأُمؾ أو شمٖمٚمٌٜمل قمٞمٜمل وم٠مٟم٤مم وم٘م٤مل يقُمً 

أؾم٠مًمؽ أن شمدقمق اهلل أن يٜمجٞمٜمل ُمـ اًمٜمك٤مر ي٤م رؾمقل اهلل  :وشمذيمرت أن اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمٞم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م وم٘مٚم٧م

ُمك٤م أُمكر) سمكف أطمكد  :ىمٚمك٧م ش؟َمـ أَملرك هبلذا» :صمؿ ىم٤مل طويدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ومًٙم٧م رؾمقل اهلل 

وًمٙمٜمل قمٚمٛم٧م أن اًمدٟمٞم٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م وم٤مٟمٞم٦م وأٟم٧م ُمـ اهلل سم٤معمٙم٤من اًمذي أٟم٧م ُمٜمف وم٠مطمٌٌك٧م أن شمكدقمق 

شإين هم٣مفمؾ همٟمفمٛمل فمعم ٞمٖمًؽ زم٘مثرة ايمًجقد»اهلل زم ىم٤مل: 
(3)

. 

 :ي٤م رؾمكقل اهلل أظمكؼم) سمٕمٛمكؾ أؾمكت٘مٞمؿ قمٚمٞمكف وأقمٛمٚمكف ىمك٤مل :ىمٚم٧م :وم٣مل أيب هم٣مؿمٚم٥م  وفمـ

شفمٙمٝمؽ زم٣ميمًجقد هم١مٞمؽ ٓ سمًجد هلل ؽمجدة إٓ رهمٔمؽ اهلل هب٣م درصم٥م وضمط فمٛمؽ هب٣م طمْمٝمئ٥م»
 (4)

. 

 : ومالنوم٘م٤مًمقا ش؟َمـ ص٣مضم٤م هذا ايمٗمػم» :ُمر سم٘مؼم وم٘م٤مل طأن رؾمقل اهلل  :وفمـ أيب هريرة 

شهذا َمـ زمٗمٝم٥م دٞمٝم٣مىمؿرىمٔمت٣من أضم٤م إلم  وم٘م٤مل:
 (5)

. 

ىمٕمدت إمم ٟمٗمر ُمـ ىمريش ومج٤مء رضمؾ ومجٕمكؾ يّمككم ويرومكع ويًكجد  :وم٣مل وفمـ َمْمرف 

أٓ شم٘مكقم إًمٞمكف  :واهلل ُم٤م أرى هذا يدري يٜمٍمف قمغم ؿمٗمع أو قمغم وشمر وم٘مك٤مًمقا :وٓ ي٘مٕمد وم٘مٚم٧م

: ىمك٤ملي٤م قمٌد اهلل ُم٤م أراك شمدري شمٜمٍمف قمغم ؿمٗمع أو قمغم وشمر  :وم٘مٛم٧م وم٘مٚم٧م ًمف :ىم٤مل ،ومت٘مقل ًمف

َمـ ؽمجد هلل ؽملجدة ىمتل٤م اهلل يملف هبل٣م ضمًلٛم٥م » :ي٘مقل ط! ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وًمٙمـ اهلل يدري

! ومرضمٕم٧م إمم أصكح٤ميب ذر أسمق :؟ وم٘م٤مل: ُمـ أٟم٧موم٘مٚم٧م شوضمط فمٛمف هب٣م طمْمٝمئ٥م ورهمع يمف هب٣م درصمل٥م

طُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل رضماًل ا أُمرمتق) أن أقمٚمؿ ضمزايمؿ اهلل ُمـ ضمٚم٤ًمء ذ   :وم٘مٚم٧م
 (6)

. 
                                                                          

(، 2535  حف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ ُم٤مضمكفصكحٞمص. وصكحرواه اسمـ ُم٤مضمكف سم٢مؾمكٜم٤مد  صحٝمح: (2)

 (.497(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  6853وصحٞمص اجل٤مُمع  

 ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد.593رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (، ورواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ُمـ رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق واًمٚمٗمظ ًمف.:59رواه ُمًٚمؿ   (3)

 فاه أمحكد خمتٍمكا. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ ُم٤مضمكرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ورو ضمًـ: (1)

 (.:49(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2533 

 (.4:2رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (5)

 (.4:3رواه أمحد واًمٌزار سمٜمحقه وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م    صحٝمح: (6)
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 بعد ايتػٗد يف ايصال٠ فطٌ ايتطًِٝ -23
اًمًالم قمغم اهلل ىمٌكؾ قمٌك٤مده : ىمٚمٜم٤م طيمٜم٤م إذا صٚمٞمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  :وم٣مل فمـ فمٌداهلل زمـ َمًٔمقد 

أىمٌكؾ  طاًمًالم قمغم ضمؼميؾ اًمًالم قمغم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ اًمًالم قمغم ومالن وومالن ومٚمام اٟمٍمف اًمٜمٌكل 

صمٙملس أضملدىمؿ دم ايمِملالة ٓ سمٗمقيمقا ايمًالم فمعم اهلل هم١من اهلل هق ايمًالم همل١مذا » :قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف ىم٤مل

ايمتحٝم٣مت هلل وايمِمٙمقات وايمْمٝم٣ٌمت ايمًالم فمٙمٝمؽ أهي٣م ايمٛمٌل ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف ايمًالم فمٙمٝمٛم٣م  :همٙمٝمٗمؾ

هم١مٞمف إذا وم٣مل ذيمؽ أص٣مب ىمؾ فمٌد ص٣ميمح دم ايمًامء وإرض أؾملٜمد أن ٓ  ،وفمعم فم٣ٌمد اهلل ايمِم٣محلكم

شهمٝمدفمقه ٣مء أفمجٌف إيمٝمفإيمف إٓ اهلل وأؾمٜمد أن حمٚمدا فمٌده ورؽمقيمف شمؿ يمٝمتخغم َمـ ايمدفم
(1)

. 

 فطٌ صال٠ اجلُاع١ -24
وهل  وهل ُِمـ أومْمِؾ اًمٕم٤ٌمدات وأضَمؾِّ اًمٓما٤مقم٤مت،صالة اجلامقم٦ِم ُمنموقم٦م سم٢ممج٤مِع اعمًٚمٛملم،

ؾم٥ٌم ذم رومع اًمدرضم٤مت وزي٤مدة احلًكٜم٤مت ومٝمكل شمًك٤موي صكالة اعمٜمٗمكرد وشمزيكد قمٚمٞمٝمك٤م سمًكٌع 

ة اجلامفم٥م أهمّمؾ َمـ صالة ايمٖملذ صال» ىم٤مل: ط، أن رؾمقل اهلل وقمنميـ درضم٦م، قمـ اسمـ قمٛمر 

شزمًٌع وفممميـ درصم٥م
(2)

. 

صالة ايمرصمؾ دم مج٣مفم٥م سمّمٔمػ فملعم صلالسمف دم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل:  وفمـ أيب هريرة 

 ًً ٣م، وذيمؽ أٞمف إذا سمقوٟم همٟمضمًـ ايمقوقء، شمؿ طمرج إلم اظمًلجد، ٣م وفممميـ ؤمٖمً زمٝمتف ودم ؽمقومف مخ

ف هب٣م درصم٥م، وضمْم٦م فمٛمف هب٣م طمْمٝمئل٥م، همل١مذا صلعم مل ٓ خيرصمف إٓ ايمِمالة، مل خيط طمْمقة إٓ رهمٔم٦م يم

فمٙمٝملف، ايمٙمٜملؿ ارمحلف. وٓ  سمزل اظمال ٘م٥م سمِمعم فمٙمٝمف َم٣م دام دم َمِماله، َم٣م مل حيدث سمٗمقل ايمٙمٜمؿ صلؾ  

شيزال دم صالة َم٣م اٞمتٓمر ايمِمالة
 (3)

رضمؾ أقمٛمك، وم٘مك٤مل: يك٤م رؾمكقل  ط. وقمٜمف ىم٤مل: أشمك اًمٜمٌل 

أن يكرظمص ًمكف ومٞمّمككم ذم سمٞمتكف،  طرؾمكقل اهلل  اهلل، ًمٞمس زم ىم٤مئد ي٘مقد) إمم اعمًكجد، ومًك٠مل

شهمٟمصم٤م»: ىم٤مل ،ىم٤مل: ٟمٕمؿ ش؟هؾ سمًٚمع ايمٛمداء زم٣ميمِمالة»ومٚمام ومم دقم٤مه وم٘م٤مل ًمف:  ومرظمص ًمف،
(4)

. 

شهمٟمصم٤م»
(4)

. 

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده، يمٗملد مهٚمل٦م أن آَملر زمحْمل٤م همٝمحتْمل٤م، شملؿ آَملر » وم٣مل:ط وفمٛمف أن رؽمقل اهلل 

                                                                          

 ( سم٤مب اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة.513وُمًٚمؿ   يتخػم ُمـ اًمدقم٤مء سمٕمد اًمتِمٝمد، سم٤مب ُم٤م (911رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م.761( سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م، وُمًٚمؿ  :72رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م.:75(، وُمًٚمؿ  731رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ( سم٤مب جي٥م إشمٞم٤من اعمًجد قمغم ُمـ ؾمٛمع.764رواه ُمًٚمؿ   (1)
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شلم رصم٣مل همٟمضمر  فمٙمٝمٜمؿ زمٝمقهتؿزم٣ميمِمالة همٝم٠مذن هل٣م، شمؿ آَمر رصماًل همٝم٠مم ايمٛم٣مس، شمؿ أطم٣ميمػ إ
 (1)

. 

ومٚمٞمحك٤مومظ قمكغم هك١مٓء  ،ا ُمًكٚماًم ُمـ هه أن يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم همكدً » وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

وإهنـ ُمكـ ؾمكٜمـ اهلكدى،  ،ؾمٜمـ اهلدى طوم٢من اهلل ذع ًمٜمٌٞمٙمؿ  ،اًمّمٚمقات، طمٞم٨م يٜم٤مدى هبـ

ٙمؿ، وًمق شمكريمتؿ ؾمكٜم٦م وًمق أٟمٙمؿ صٚمٞمتؿ ذم سمٞمقشمٙمؿ يمام صغم هذا اعمتخٚمػ ذم سمٞمتف ًمؽميمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞم

وًم٘مد يم٤من اًمرضمؾ يك١مشمك  ،ٟمٌٞمٙمؿ ًمْمٚمٚمتؿ، وًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق

شسمف هي٤مدى سملم اًمرضمٚملم طمتك ي٘م٤مم ذم اًمّمػ
 (2)

. 

َم٣م َمـ شمالشم٥م دم ومريل٥م وٓ زملدوٓ  سمٗمل٣مم هملٝمٜمؿ »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل:  ءوفمـ أيب ايمدردا

شفمٙمٝمٜمؿ ايمُمٝمْم٣من. همٔمٙمٝم٘مؿ زم٣مجلامفم٥م، هم١مٞمام يٟمىمؾ ايمذ ٤م َمـ ايمٕمٛمؿ ايمٗم٣مصٝم٥مايمِمالة إٓ ومد اؽمتحقذ 
 (3)

. 

 فطٌ َٔ خسز ٜسٜد ايصال٠ يف اجلُاع١ فٛددِٖ قد صًٛا -25

٤م ُم٤م إ) حمدصمٙمؿ طمديثً  :ُمـ إٟمّم٤مر اعمقت وم٘م٤ملرضماًل طمي  وم٣مل: وفمـ ؽمٔمٝمد زمـ اظمًٝم٤م 

إذا سمقوٟم أضمدىمؿ همٟمضمًـ ايمقولقء »ي٘مقل:  طإ) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،٤مأطمدصمٙمٛمقه إٓ اطمت٤ًمسمً 

شمؿ طمرج إلم ايمِمالة مل يرهمع ومدَمف ايمٝمٚمٛمك إٓ ىمت٤م اهلل فمز وصمؾ يمف ضمًٛم٥م ومل يّمع ومدَمف ايمٝمنى إٓ 

ضمط اهلل فمز وصمؾ فمٛمف ؽمٝمئ٥م همٙمٝمٗمرب أضمدىمؿ أو يمٝمٌٔمد هم١من أسمك اظمًجد همِمعم دم مج٣مفم٥م نمٖمر يملف همل١من 

َم٣م زمٗمل ىم٣من ىمذيمؽ هم١من أسمك اظمًلجد ٣م وزمٗمل زمٔمض صعم َم٣م أدرك وأسمؿ أسمك اظمًجد وومد صٙمقا زمٔمًّم 

شوومد صٙمقا همٟمسمؿ ايمِمالة ىم٣من ىمذيمؽ
 (4)

. 

َمـ سمقوٟم همٟمضمًـ ووقءه شمؿ راح همقصمد ايمٛمل٣مس وملد »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

شصٙمقا أفمْم٣مه اهلل َمثؾ أصمر َمـ صاله٣م وضميه٣م ٓ يٛمٗمص ذيمؽ َمـ أصمقرهؿ ؾمٝمئ٣ًم
 (5)

. 

ًَفطٌ َٔ سافغ ع٢ً ايصال٠ أزبعني ٜ -26  اٛ
 ايمت٘مٌلغمة يلدرك مج٣مفمل٥م دم ٣ميقًَمل أرزمٔملكم هلل صلعم َمـ»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أٞمس 

                                                                          

 (.762( سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤مء ذم مج٤مقم٦م، وُمًٚمؿ  737رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب صالة اجلامقم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلدى. هي٤مدى سملم اًمرضمٚملم: أي يتاميؾ.765رواه ُمًٚمؿ   (1)

 رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمكٜمـ ضمًـ: (3)

 (.958ـ اًمٜم٤ًمئل  (، وصحٞمص ؾمٜم658داود  أيب 

ـ أيب داود   صحٝمح: (1) ٤م) ذم صحٞمص ؾمٜم ًم  (.412(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م   674رواه أسمق داود. وصححف ا

وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص  ،رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ صحٝمح: (5)

 (.521واًمؽمهٞم٥م  (، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م 2256(، واعمِمٙم٤مة  675داود  أيب  ؾمٜمـ
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شايمٛمٖم٣م  َمـ وزمراءة ايمٛم٣مر َمـ زمراءة سم٣منءزمرا يمف ىمت٤م إولم
 (1)

. 

                                                                          

 .(7476 صحٞمص اجل٤مُمع  :ضمًـ (2)
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 فطٌ ايصف األٍٚ ٚاألَس بإمتاّ ايصفٛف  -27
 األٍٚ ٚتطٜٛتٗا ٚايرتاص فٝٗا

أٓ سمِمٖمقن ىمؿ سمِمػ اظمال ٘م٥م » وم٘م٤مل: ط اهللظمرج قمٚمٞمٜم٤م َرؾُمقل  وم٣مل: فمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة 

يتٚملقن ايمِملٖمقف إول »ويمٞمػ شمّمػ اعمالئٙم٦م قمٜمد رهب٤م؟ ىمك٤مل:  شاهللوم٘مٚمٜم٤م: ي٤م َرؾُمقل  فمٛمد رهب٣م

شويؼماصقن دم ايمِمػ
 (1)

. 

يمق ئمٙمؿ ايمٛم٣مس َم٣م دم ايمٛملداء وايمِملػ إول شملؿ مل » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شٓؽمتٜمٚمقاجيدوا إٓ أن يًتٜمٚمقا فمٙمٝمف 
 (2)

طمغم صٖمقف » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :ىم٤مل وقمٜمف  .

شايمرصم٣مل أوهل٣م وذه٣م آطمره٣م. وطمغم صٖمقف ايمٛم٣ًمء آطمره٣م وذه٣م أوهل٣م
 (3)

. 

يب  همل٣م تٚمقاسمٗملدَمقا » وم٘م٤مل هلؿ: ارأى ذم أصح٤مسمف شم٠مظمرً  ط اهللأن َرؾُمقل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد 

شاهللويمٝمٟمسمؿ زم٘مؿ َمـ زمٔمدىمؿ،ٓ يزال ومقم يتٟمطمرون ضمتك ي٠مطمرهؿ 
 (4)

. 

اؽملتقوا وٓ »يٛمًكص ُمٜم٤ميمٌٜمك٤م ذم اًمّمكالة وي٘مكقل: : طيم٤من َرؾُمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب َمًٔمقد 

شختتٙمٖمقا همتختٙمػ ومٙمقزم٘مؿ، يمٝمٙمٛمل َمٛم٘مؿ أويمق إضمالم وايمٛمٜمك، شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ، شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ
(5)

. 

شايمِمالةهم١من سمًقي٥م ايمِمػ َمـ مت٣مم  ؽمقوا صٖمقهم٘مؿ»: طىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 
(6)

. 

أومٝمٚملقا صلٖمقهم٘مؿ » سمقضمٝمف وم٘مك٤مل: ط اهللأىمٞمٛم٧م اًمّمالة وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م َرؾُمقل  وم٣مل: وفمٛمف 

شوسمراصقا هم١مين أراىمؿ َمـ وراء ـمٜمري
 (7)

. 

ن صٖمقهم٘مؿ أو يمٝمخل٣ميمٖمـ يمتًق  » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم 

شزمكم وصمقه٘مؿ اهلل
 (8)

. 

يم٤من يًقي صٗمقومٜم٤م طمتك يم٠مٟمام يًقي هب٤م اًم٘مكداح طمتكك  ط اهللأن َرؾُمقل  ودم رواي٥م ظمًٙمؿ:
                                                                          

 ( سم٤مب إُمر سم٤مًمًٙمقن ذم اًمّمالة واًمٜمٝمل قمـ اإلؿم٤مرة سم٤مًمٞمد ورومٕمٝم٤م قمٜمد اًمًالم.541رواه ُمًٚمؿ   (2)

 شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م. :( سم٤مب548( سم٤مب آؾمتٝم٤مم ذم إذان، وُمًٚمؿ  6:1رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 قف وإىم٤مُمتٝم٤م وومْمؾ إول وم٤مٕول ُمٜمٝم٤م.( سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗم551رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (.549رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.543رواه ُمًٚمؿ   (5)

 .شهم١من سمًقي٥م ايمِمٖمقف َمـ إوم٣مَم٥م ايمِمالة»وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري: ( 544(، وُمًٚمؿ 7:1رواه اًمٌخ٤مري  (6)

 وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري: ويمك٤من أطمكدٟم٤م يٚمكزق ُمٜمٙمٌكف سمٛمٜمٙمك٥م ، وُمًٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه.(7:3 سمٚمٗمٔمف اًمٌخ٤مريرواه  (7)

 ( سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف وإىم٤مُمتٝم٤م.545وُمًٚمؿ   ،ص٤مطمٌف وىمدُمف سم٘مدُمف

 (.547(، سم٤مب سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف قمٜمد اإلىم٤مُم٦م وسمٕمده٤م، وُمًٚمؿ  796رواه اًمٌخ٤مري   (8)
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صدره ُمكـ اًمّمكػ  ٤مسم٤مديً رضماًل وم٘م٤مم طمتك يم٤مد يٙمؼم ومرأى  ٤مرأى أٟم٤م ىمد قم٘مٚمٜم٤م قمٜمف، صمؿ ظمرج يقُمً 

 .شزمكم وصمقه٘مؿ اهلليمتًقن صٖمقهم٘مؿ أو يمٝمخ٣ميمٖمـ  اهللفم٣ٌمد »وم٘م٤مل: 

طمٞم٦م إمم ٟم٤مطمٞم٦م يٛمًص يتخٚمؾ اًمّمػ ُمـ ٟم٤م ط اهلليم٤من َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

إن اهلل وَمال ٘متف يِملٙمقن »ويم٤من ي٘مقل:  شٓ ختتٙمٖمقا همتختٙمػ ومٙمقزم٘مؿ» صدورٟم٤م وُمٜم٤ميمٌٜم٤م وي٘مقل:

شفمعم ايمِمٖمقف إول
 (1)

. 

 فطٌ اجلُاع١ يف ايصبح ٚايعػا٤ -28
 .[78]اإلهاء:  ﴾ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

َمـ ؾمٜمد ايمٔمُم٣مء دم مج٣مفم٥م، هم٘مٟمٞمام » ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من 

شوم٣مم ٞمِمػ ايمٙمٝمؾ، وَمـ صعم ايمِمٌح دم مج٣مفم٥م، هم٘مٟمٞمام صعم ايمٙمٝمؾ ىمٙمف
 (2)

. 

سمقمهل٣م ويملق ضمٌلقً » وم٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة  شاويمق ئمٙمٚمقن َمل٣م دم ايمٔمتٚمل٥م وايمِملٌحٕ 
 

(3)
. 

يمٖمجر وايمٔمُمل٣مء ويملق يمٝمس صالة أشمٗمؾ فمعم اظمٛم٣مهمٗمكم َمـ صالة ا» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وفمٛمف وم٣مل:

شائمٙمٚمقن َم٣م همٝمٜمام ٕسمقمه٣م ويمق ضمٌقً 
 (4)

. 

شَمـ صعم ايمِمٌح دم مج٣مفم٥م همٜمق دم ذَم٥م اهلل» وم٣مل:ط فمـ ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب 
(5)

. 

٤م أطمدصمٙمؿ طمديثً  :طملم طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمدرداء  :وم٣مل وفمـ رصمؾ َمـ ايمٛمخع

افمٌد اهلل ىمٟمٞمؽ سمراه همل١من مل سم٘ملـ سملراه » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  طؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل 

هم١مٞمف يراك وافمدد ٞمٖمًؽ دم اظمقسمك وإي٣مك ودفمقة اظمٓمٙمقم هم١مهنل٣م سمًلتج٣مب وَملـ اؽملتْم٣مع َملٛم٘مؿ أن 

شا همٙمٝمٖمٔمؾيُمٜمد ايمِمالسمكم ايمٔمُم٣مء وايمِمٌح ويمق ضمٌقً 
 (6)

. 

                                                                          

(، وصكحٞمص 775داود  أيب  وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ رواه أسُمق َداُوَد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. صحٝمح: (2)

 (.613اًمؽمهمٞم٥م  

 (.767رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.548( سم٤مب اًمّمػ إول، وُمًٚمؿ  799رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.762( سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤مء ذم مج٤مقم٦م، وُمًٚمؿ  737رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.4:56  فرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم صحٝمح: (5)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م ارواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وؾمٛمك اًمرضمؾ اعمٌٝمؿ ضمك٤مسمرً  ضمًـ: (6)

 (.529(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2149(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2585 
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 فطٌ احملافع١ ع٢ً صال٠ ايصبح ٚايعصس -29
ػمديـَمـ صعم ايم» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب َمقؽمك 

(1)
شدطمؾ اجلٛم٥م

 (2)
. 

يملـ يٙمل٨م ايمٛمل٣مر أضملد » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب زهغمة فمامرة زمـ رؤي٥ٌم 

شصعم ومٌؾ ؿمٙمقع ايمُمٚمس وومٌؾ نمروهب٣م ئمٛمل ايمٖمجر وايمٔمٌم
 (3)

. 

اًمٕمٍم سمك٤معمخٛمص طصغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب زمٌمة ايمٕمٖم٣مري 
(4)

إن »وىمك٤مل:  

شن ومٌٙم٘مؿ همّمٝمٔمقه٣م وَمـ ضم٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م ىم٣من يمف أصمره َمرسمكمهذه ايمِمالة فمرو٦م فمعم َمـ ىم٣م
 (5)

. 
(5)

. 

يتٔم٣مومٌقن همٝم٘مؿ َمال ٘م٥م زم٣ميمٙمٝمؾ وَمال ٘م٥م زم٣ميمٛمٜمل٣مر » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

وجيتٚمٔمقن دم صالة ايمٖمجر وصالة ايمٔمٌم شمؿ ئمرج ايمذيـ زم٣مسمقا همٝم٘مؿ همٝمًٟمهلؿ رهبؿ وهق أفمٙمؿ هبلؿ 

شوهؿ يِمٙمقن وأسمٝمٛم٣مهؿ وهؿ يِمٙمقنىمٝمػ سمرىمتؿ فم٣ٌمدي همٝمٗمقيمقن سمرىمٛم٣مهؿ 
 (6)

. 

 فطٌ ايصال٠ يف ايفال٠ -31
وىمد ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم شمٗمْمٞمٚمٝم٤م قمغم اًمّمالة ذم اجلامقم٦م. وم٣مل احل٣مهمظ رمحف اهلل:

 (7)
. 

ًً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  ٣م وفممميـ ايمِمالة دم اجلامفم٥م سمٔمدل مخ

شفمٜم٣م وؽمجقده٣م زمٙمٕم٦م مخًكم صالةصالة هم١مذا صاله٣م دم همالة همٟمسمؿ رىمق
 (8)

. 
                                                                          

 اًمؼمديـ مه٤م: اًمّمٌص واًمٕمٍم. (2)

 (.746( وُمًٚمؿ  659رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ صالي اًمّمٌص واًمٕمٍم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام.745رواه ُمًٚمؿ   (3)

 اعمخٛمص: اؾمؿ ـمريؼ. (1)

 ( سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م. واًمٜم٤ًمئل.941رواه ُمًٚمؿ   (5)

ـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف ذم إطمدى رواي٤مشمف ىم٤مل: 743( وُمًٚمؿ  641رواه اًمٌخ٤مري   (6) جتتٚملع »(. واًمٜم٤ًمئل واسم

جتتٚمع َمال ٘م٥م ايمٙمٝمؾ وَمال ٘م٥م ايمٛمٜم٣مر دم صالة ايمٖمجر وصالة ايمٔمٌم همٝمجتٚمٔمقن دم صالة ايمٖمجر همتِملٔمد َمال ٘مل٥م ايمٙمٝملؾ »

 ٘م٥م ايمٛمٜم٣مر وجيتٚمٔمقن دم صالة ايمٔمٌم همتِمٔمد َمال ٘م٥م ايمٛمٜم٣مر وسمٌٝم٦م َمال ٘م٥م ايمٙمٝمؾ همٝمًٟمهلؿ رهبؿ ىمٝمػ سملرىمتؿ وسمث٦ٌم َمال

 .شفم٣ٌمدي همٝمٗمقيمقن أسمٝمٛم٣مهؿ وهؿ يِمٙمقن وسمرىمٛم٣مهؿ وهؿ يِمٙمقن هم٣منمٖمر هلؿ يقم ايمديـ

: ٤مذًمٜمكا -(. سمك٤مب اًمؽمهمٞمك٥م ذم اًمّمكالة ذم اًمٗمكالة. ::/2ًمألًم٤ٌم)   -اٟمٔمر صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (7)

 .اخل٤مُم٦ًم: اًمٓمٌٕم٦م - اًمري٤مض – اعمٕم٤مرف ُمٙمت٦ٌم

رواه أسمق داود ورواه احل٤ميمؿ سمٚمٗمٔمف وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام وصكدر احلكدي٨م قمٜمكد اًمٌخك٤مري وهمكػمه  صحٝمح: (8)

صالة ايمرصملؾ دم مج٣مفمل٥م سمزيلد فملعم صلالسمف وضملده »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف

. وصكححف شهمٟمسمؿ رىمقفمٜم٣م وؽمجقده٣م سم٘مت٤م صالسمف زمخٚمًكم درصمل٥م همالةصاله٣م زمٟمرض زمخٚمس وفممميـ درصم٥م هم١من 
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إذا ىم٣من ايمرصمؾ زمٟمرض ومل همح٣مٞم٦م ايمِمالة » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمامن ايمٖم٣مرد 

همٙمٝمتقوٟم هم١من مل جيد َم٣مء همٙمٝمتٝمٚمؿ هم١من أوم٣مم صعم َمٔمف َمٙم٘م٣مه وإن أذن وأوم٣مم صعم طمٙمٖمف َمـ صمٛمقد اهلل َم٣م 

شٓ يرى ؿمرهم٣مه
 (1)

ئمجل٤م » :٘مكقلي طل اهلل ؾمكٛمٕم٧م رؾمكق ىمك٤مل: وقمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ، 

رزمؽ َمـ رافمل نمٛمؿ دم رأس ؾمٓمٝم٥م ي٠مذن زم٣ميمِمالة ويِمقم همٝمٗمقل اهلل فمز وصملؾ اٞمٓملروا إلم فمٌلدي 

شهذا ي٠مذن ويٗمٝمؿ ايمِمالة خي٣مف َمٛمل ومد نمٖمرت يمٔمٌدي وأدطمٙمتف اجلٛم٥م
 (2)

. 

 ٜرنس اهلل ست٢ تطًع ايػُظ فطٌ َٔ دًظ يف َصالٙ بعد صال٠ ايصبح -31
 كَمـ صعم ايمِمٌح دم مج٣مفم٥م شملؿ ومٔملد يلذىمر اهلل ضمتل»: طرؾمقل اهلل  ىم٤مل وم٣مل: فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

شسم٣مَمل٥م سم٣مَمل٥م سم٣مَمل٥م»: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  شسمْمٙمع ايمُمٚمس شمؿ صعم رىمٔمتكم ىم٣مٞم٦م يمف ىمٟمصمر ضمج٥م وفمٚمرة
 

(3)
. 

َمـ صعم صالة ايمٕمداة دم مج٣مفم٥م شمؿ صمٙمس يلذىمر اهلل ضمتلك »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمٛمف 

شتكم اٞمٗمٙم٤م زمٟمصمر ضمج٥م وفمٚمرةسمْمٙمع ايمُمٚمس شمؿ وم٣مم همِمعم رىمٔم
(4)

. 

إذا صغم اًمٗمجر مل ي٘مؿ ُمـ جمٚمًكف طمتكك متٙمٜمكف اًمّمكالة  طيم٤من رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ازمـ فمٚمر 

شَمـ صعم ايمِمٌح شمؿ صمٙمس دم جمٙمًف ضمتك مت٘مٛمف ايمِمالة ىم٣من زمٚمٛمزيم٥م فمٚمرة وضمج٥م َمتٗمٌٙمتكم»وىم٤مل:
 (5)

. 

ذم جمٚمًكف طمتكك شمٓمٚمكع إذا صغم اًمٗمجكر شمرسمكع  طيم٤من اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة 

شاًمِمٛمس طمًٜم٤م
 (6)

. 

 فطٌ َٔ ص٢ً ايعصس ثِ قعد ٜرنس اهلل ست٢ تػسب ايػُظ -32
                                                                          

ـ زي٤مد ذم(. 4982(، وصحٞمص اجل٤مُمع  671داود  أيب  إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ  =ىم٤مل أسمق داود: ىم٤مل قمٌد اًمقاطمد سم

 وؾم٤مق احلدي٨م. شصالة اًمرضمؾ ذم اًمٗمالة شمْم٤مقمػ قمغم صالشمف ذم اجلامقم٦م»هذا احلدي٨م: = 

قمثامن اًمٜمٝمدي قمٜمف. وصكححف إًمٌك٤م) ٤مسمف قمـ اسمـ اًمتٞمٛمل قمـ أسمٞمف قمـ أيب ه قمٌد اًمرزاق ذم يمتروا صحٝمح: (2)

 داود.أيب  (. اًم٘مل: هق اًمٗمالة يمام هق ُمٗمن ذم رواي٦م525(، :35ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.9213(، وصحٞمص اجل٤مُمع  777رواه اًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   صحٝمح: (1)

صحٞمص (، و697ًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ همري٥م. وطمًٜمف إ ضمًـ: (3)

 (.575صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ، و(7437اجل٤مُمع  

 (.578رواه اًمٓمؼما) وإؾمٜم٤مده ضمٞمد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (1)

ف يمكالم. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ورواشمف صم٘م٤مت إٓ اًمٗمْمؾ سمـ اعمقومؼ ومٗمٞم صحٝمح: (5)

 (.579صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

( سم٤مب ومْمؾ اجلٚمقس ذم ُمّماله سمٕمد اًمّمٌص وومْمؾ اعمًك٤مضمد. وأسمكق داود واًمؽمُمكذي 781رواه ُمًٚمؿ:   (6)

 واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) وًمٗمٔمف يم٤من إذا صغم اًمّمٌص ضمٚمس يذيمر اهلل طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس.
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ٕن أومٔمد أصقم َمع ومقم يذىمرون اهلل سمٔم٣ملم َمـ صالة » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

وٕن أومٔملد َملع وملقم  ،ايمٕمداة ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس أضم٤م إرم َمـ أن أفمتؼ أرزمٔم٥م َمـ ويملد إؽملامفمٝمؾ

شهلل َمـ صالة ايمٔمٌم إلم أن سمٕمرب ايمُمٚمس أضم٤م إرم َمـ أن أفمتؼ أرزمٔم٥ميذىمرون ا
 (1)

. 

ٕن أومٔمد أذىمر اهلل سمٔم٣ملم وأىملػمه وأمحلده وأؽملٌحف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

وأهٙمٙمف ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس أضم٤م إرم َمـ أن أفمتؼ رومٌتكم َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾ وَمـ زمٔمد ايمٔمٌم ضمتلك 

شأفمتؼ أرزمع روم٣ٌمت َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾسمٕمرب ايمُمٚمس أضم٤م إرم َمـ أن 
 (2)

. 

 فطٌ أذناز ٜكٛهلا بعد ايصبح ٚاملػسب -33
َمـ وم٣مل إذا أصٌح ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أيقب 

يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير فممم َمرات ىمت٤م اهلل يمف هبـ فممم ضمًٛم٣مت وحمل٣م هبلـ 

٣م ضمتلك ع يمف هبـ فممم درصم٣مت وىمـ يمف فمدل فمت٣موم٥م أرزمع رومل٣مب وىملـ يملف ضمرؽًملفممم ؽمٝمئ٣مت ورهم

شيٚمز وَمـ وم٣مهلـ إذا صعم اظمٕمرب دزمر صالسمف همٚمثؾ ذيمؽ ضمتك يِمٌح
 (3)

. 

َمـ وم٣مل ضمكم يٛمٌمف َمـ صالة ايمٕمداة ٓ إيمف إٓ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ 

اخلغم وهق فمعم ىمؾ رء ومدير فممم َمرات أفمْمل هبلـ  يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد زمٝمده ،اهلل وضمده ٓ ذيؽ

ىمت٤م اهلل يمف هبـ فممم ضمًٛم٣مت وحم٣م فمٛمف هبـ فممم ؽمٝمئ٣مت ورهمع يمف هبـ فممم درصم٣مت وىملـ يملف  :٣مؽمٌٔمً 

ا َمـ اظم٘مروه ومل يٙمحٗملف دم ذيملؽ ايمٝملقم ذٞمل٤م إٓ ٣م َمـ ايمُمٝمْم٣من وضمرزً فمدل فممم ٞمًامت وىمـ يمف ضمٖمٓمً 

شاظمٕمرب أفمْمل َمثؾ ذيمؽ يمٝمٙمتف ايمممك زم٣مهلل وَمـ وم٣مهلـ ضمكم يٛمٌمف َمـ صالة
(4)

. 

َمـ وم٣مل دزمر صالة ايمٕمداة ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد حيٝمل ويٚمٝم٦م زمٝمده اخلغم وهق فمعم ىمؾ رء ومدير َم٣م ٥م َمرة ومٌؾ أن يثٛمل رصمٙمٝمف ىمل٣من  ،يمف

                                                                          

َمـ أن أفمتؼ أرزمٔم٥م َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾ دي٥م ىمؾ واضمد َملٛمٜمؿ  أضم٤م إرم» :رواه أسمق داود. ىم٤مل ذم اعمقوٕملم ضمًـ: (2)

. وطمًكٜمف شأضم٤م إرم مم٣م ؿمٙمٔم٦م فمٙمٝمف ايمُمٚمس» :اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمِمٓمر إول إٓ أٟمف ىم٤ملأيب  رواه اسمـو شاشمٛم٣م فممم أيمٖم٣م

 (.81:(، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  576إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.577ص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞم ضمًـ: (1)

 شوىمـ يمف فملدل فمممل رومل٣مب»رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وهذا ًمٗمٔمف وذم رواي٦م ًمف  ضمًـ: (3)

اًمٕمدل سم٤مًمٙمن ُم٤م قم٤مدل اًمٌمء ُمـ ضمٜمًكف وسمك٤مًمٗمتص ُمك٤م  :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،اًمٕمدل سم٤مًمٙمن وومتحف ًمٖم٦م هق اعمثؾ

 (.585قم٤مدًمف ُمـ همػم ضمٜمًف. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

٤م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  أيب  رواه اسـم ضمًـ: (1) ًٌٕم ٜمف ا ـ واًمٚمٗمظ ًمف. وطم  (.586اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد طمً
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ش٣مل َمثؾ َم٣م وم٣مل أو زاد فمعم َم٣م وم٣مليقَمئذ َمـ أهمّمؾ أهؾ إرض فمٚمال إٓ َمـ وم
 (1)

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 (.587رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (2)

 نتاب اجلُع١
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 فطٌ ّٜٛ اجلُع١ -1
أسمل٣مين صمػميلؾ فمٙمٝملف ايمًلالم ودم يلده َملرآة » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

هذه اجلٚمٔم٥م ئمروٜم٣م فمٙمٝمؽ رزملؽ يمت٘ملقن  :وم٣مل ؟َم٣م هذه ي٣م صمػميؾ :زمٝمّم٣مء همٝمٜم٣م ٞم٘مت٥م ؽمقداء همٗمٙم٦م

َمل٣م يمٛمل٣م  :زمٔمدك سم٘مقن أٞم٦م إول وسم٘مقن ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى َمـ زمٔملدك ومل٣مل ا ويمٗمقَمؽ َمـيمؽ فمٝمًد 

همٝمٜم٣م ؽم٣مفم٥م َمـ دفم٣م رزمف همٝمٜم٣م زمخغم هق يمف ومًؿ إٓ أفمْمل٣مه إيل٣مه أو يملٝمس يملف  ،همٝمٜم٣م طمغم يم٘مؿ :همٝمٜم٣م وم٣مل

ٗمًؿ إٓ ادطمر يمف َم٣م هق أفمٓمؿ َمٛمف أو سمٔمقذ همٝمٜم٣م َمـ ذ هق فمٙمٝمف َم٘متقب إٓ أفمل٣مذه أو يملٝمس فمٙمٝملف زم

هلذه ايمًل٣مفم٥م سمٗملقم يلقم  :وم٣مل ؟َم٣م هذه ايمٛم٘مت٥م ايمًقداء همٝمٜم٣م :َمـ أفمٓمؿ َمٛمف ومٙم٦مَم٘متقب إٓ أفم٣مذه 

 ؟مل سمدفمقٞمف يقم اظمزيد :ومٙم٦م :ٞمدفمقه دم أطمرة يقم اظمزيد وم٣مل اجلٚمٔم٥م وهق ؽمٝمد إي٣مم فمٛمدٞم٣م وٞمحـ

٣م أهمٝمح َمـ َمًؽ أزمٝمض هم١مذا ىم٣من يقم اجلٚمٔم٥م ٞملزل سمٌل٣مرك إن رزمؽ فمز وصمؾ اختذ دم اجلٛم٥م واديً  :وم٣مل

ايم٘مرد زمٚمٛم٣مزمر َمـ ٞمقر وصم٣مء ايمٛمٌٝمقن ضمتك جيٙمًقا فمٙمٝمٜم٣م شمؿ  َمـ فمٙمٝمكم فمعم ىمرؽمٝمف شمؿ ضمػ  وسمٔم٣ملم 

َمـ ذه٤م شمؿ صم٣مء ايمِمديٗمقن وايمُمٜمداء ضمتك جيٙمًقا فمٙمٝمٜم٣م شمؿ جيلء أهؾ اجلٛم٥م  اظمٛم٣مزمر زم٘مراسٍ  ضمػ  

أٞمل٣م  :ضمتك جيٙمًقا فمعم ايم٘مثٝم٤م همٝمتجعم هلؿ رهبؿ سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ضمتك يٛمٓمروا إلم وصمٜملف وهلق يٗملقل

همٝمًٟميمقٞمف ايمرو٣م همٝمٗمقل اهلل  ي صدومت٘مؿ وفمدي وأمتٚم٦م فمٙمٝم٘مؿ ٞمٔمٚمتل هذا حمؾ ىمراَمتل همًٙمقينايمذ

فمز وصمؾ رو٣م ل أضمٙم٘مؿ داري وأٞم٣ميم٘مؿ ىمراَمتل همًٙمقين همٝمًٟميمقٞمف ضمتك سمٛمتٜمل رنمٌتٜمؿ همٝمٖمتح هللؿ 

فمٛمد ذيمؽ َم٣م ٓ فمكم رأت وٓ أذن ؽمٚمٔم٦م وٓ طمْمر فمعم ومٙم٤م زممم إلم َمٗمدار َمٛمٌمف ايمٛم٣مس يلقم 

 :ٔمد ايمرب سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم فمعم ىمرؽمٝمف همٝمِمٔمد َمٔمف ايمُمٜمداء وايمِمديٗمقن أضمًلٌف ومل٣ملاجلٚمٔم٥م شمؿ يِم

ويرصمع أهؾ ايمٕمرف إلم نمرهمٜمؿ درة زمٝمّم٣مء ٓ همِمؿ همٝمٜمل٣م وٓ وصلؿ أو ي٣مومقسمل٥م محلراء أو ززمرصملدة 

طمياء َمٛمٜم٣م نمرهمٜم٣م وأزمقاهب٣م َمْمردة همٝمٜم٣م أهن٣مره٣م َمتديمٝم٥م همٝمٜم٣م شمامره٣م همٝمٜم٣م أزواصمٜم٣م وطمدَمٜم٣م همٙمٝمًلقا 

ا إلم وصمٜمف سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم َمٛمٜمؿ إلم يقم اجلٚمٔم٥م يمٝمزدادوا همٝمف ىمراَم٥م ويمٝمزدادوا همٝمف ٞمٓمرً إلم رء أضمقج 

شفمل يقم اظمزيدويمذيمؽ دُ 
 (1)

. 

 فطٌ صال٠ اجلُع١ -2
ومك٢من أهكؾ اإلؾمكالم  ٕهن٤م ُمِمت٘م٦م ُمـ اجلٛمع ;ٞم٧م اجلٛمٕم٦م مجٕم٦مٛمِّ إٟمام ؾُم  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ىمثغم:»

.. وىمد أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سم٤مٓضمتامع ًمٕم٤ٌمدشمف وم٘مك٤مل .جيتٛمٕمقن ومٞمف ذم يمؾ أؾمٌقع ُمرة سم٤معمٕم٤مهد اًمٙم٤ٌمر

                                                                          

ا ورواشمكف وأسمق يٕمكغم خمتًٍمكاًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م ضمٞمد ىمقي أيب  رواه اسمـ ضمًـ: (2)

 (.4872وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .رواة اًمّمحٞمص واًمٌزار واًمٚمٗمظ ًمف
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ﴿شمٕم٤ممم: 

 .[9اجلٚمٔم٥م:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ

وًمٞمس اعمراد سم٤مًمًٕمل هٜم٤م اعمٌم اًمنيع. وم٠مُم٤م  ،أي اىمّمدوا واقمٛمدوا واهتٛمقا ذم ؾمػميمؿ إًمٞمٝم٤م

ُم٤م هق سم٤مًمًٕمل قمغم إىمدام، وًم٘مد  اعمٌم اًمنيع إمم اًمّمالة وم٘مد هنل قمٜمف. ىم٤مل احلًـ: أُم٤م واهلل

شقا أن ي٠مشمقا اًمّمالة إٓ وقمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، وًمٙمـ سم٤مًم٘مٚمقب واًمٜمٞم٦م واخلِمقعهُن 
(1)

. 

ومال دم٥م اجلٛمٕم٦م قمكغم  ،وصالة اجلٛمٕم٦م ومرض قمغم يمؾ ذيمر طمر ُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ ُمًتقـمـ سمٌٜم٤مء

ٛمٕمك٦م سمًك٥ٌم ُم٤ًمومر ؾمٗمر ىمٍم، وٓ قمغم قمٌد واُمرأة، وُمـ طميه٤م ُمٜمٝمؿ أضمزأشمف. وشمًك٘مط اجل

شسمٕمض إقمذار يم٤معمرض واخلقف
(2)

. 

 اعمًكٚمٛملم جمك٤مُمع أقمٔمكؿ وُمكـ اإلؾمكالم ومروض آيمد ُمـ هل اجلٛمٕم٦م صالة ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ:

 ٌكعـمُ  ;هبك٤م ٤مهت٤موٟمً  شمريمٝم٤م وُمـ قمروم٦م جمٛمع ؾمقى وأومروف ومٞمف جيٛمٕمقن عٛمجم يمؾ ُمـ أقمٔمؿ وهل

 ُمكـ ىمكرهبؿ سمحًك٥م اعمزيكد قمي اًمزي٤مرة إمم وؾمٌ٘مٝمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اجلٜم٦م أهؾ وىمرب ىمٚمٌف قمغم اهلل

وشمٌٙمػمهؿ اجلٛمٕم٦م يقم اإلُم٤مم
(3)

. 

 خلطب١اْصت يف أفطٌ َٔ اضتُع ٚ -3
 طأن رؾمكقل اهلل  ومٕمكـ أيب هريكرة  وجي٥م اإلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم وآهتامم سمام ي٘مك٤مل ومٞمٝمك٤م،

شإذا ومٙم٦م يمِم٣مضمٌؽ:أٞمِم٦م يقم اجلٚمٔم٥م واإلَم٣مم خيْم٤م همٗمد يمٕمقت»ىم٤مل: 
 (4)

. 

َمـ سمقوٟم همٟمضمًلـ ايمقولقء شملؿ أسملك اجلٚمٔمل٥م، هم٣مؽملتٚمع » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمٛمف و

شاحلٍم همٗمد يمٕم٣م ٖمر يمف َم٣م زمٝمٛمف وزمكم اجلٚمٔم٥م وزي٣مدة شمالشم٥م أي٣مم، وَمـ َمس  نمُ  :وأٞمِم٦م
 (5)

. 

ايمِملٙمقات اخلٚملس واجلٚمٔمل٥م إلم اجلٚمٔمل٥م، ورَمّمل٣من إلم رَمّمل٣من، » ومل٣مل: طوفمٛمف فمـ ايمٛمٌل 

شَم٘مٖمرات َم٣م زمٝمٛمٜمـ إذا اصمتٛم٦ٌم ايم٘م٣ٌم ر
 (6)

. 
                                                                          

 م.:::2-2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار .ط (:9/22شمٗمًػم اسمـ يمثػم:   (2)

 م.3114ًمًٜم٦م  –دار إٟمّم٤مر  .( ط:3/33ًمٚمِمٞم: حمٛمد اًمّم٤مًمص اًمٕمثٞمٛملم  ج اًمنمح اعمٛمتع (1)

اًمٓمٌٕمك٦م  -اًمٙمقيك٧م –سمكػموت  -ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر اإلؾمكالُمٞم٦م  -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  :اًمٜم٤مذ (2/475زاد اعمٕم٤مد   (3)

 م.2:97 – 2518اًمراسمٕم٦م قمنم، 

 . وقمٜمكدشوَمـ يمٕم٣م همٙمٝمس يملف دم مجٔمتلف رء»( وزاد أمحد ذم روايتف: 962(، وُمًٚمؿ  9:3رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م. شاـمٜمرً  وَمـ يمٕم٣م أو ختْمك، ىم٣مٞم٦م يمف» داود:أيب 

 (.968رواه ُمًٚمؿ:   (5)

 (.344رواه ُمًٚمؿ:   (6)
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 (2)عداد يًذُع١ بايػطٌ ٚايطٝب ٚحنُٖٛافطٌ االضت -4
ٓ يٕمتًؾ رصمؾ يقم اجلٚمٔم٥م، ويتْمٜمر َم٣م اؽمتْم٣مع َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ ؽمٙمامن

ٜمر، ويدهـ َمـ دهٛمف، أو يٚمس َمـ ؿمٝم٤م زمٝمتف، شمؿ خيرج همال يٖمر  زمكم اشمٛمكم، شمؿ يِمقم َم٣م ىمت٤م يمف، ؿمُ 

شٔم٥م إطمرىشمؿ يٛمِم٦م إذا سم٘مٙمؿ اإلَم٣مم، إٓ نمٖمر يمف َم٣م زمٝمٛمف وزمكم اجلٚم
 (2)

. 

 فطٌ ايطعٞ ٚايتبهري إىل اجلُع١-5
نمتًؾ يقم اجلٚمٔم٥م نمًلؾ اجلٛم٣مزمل٥م، شملؿ راح دم َمـ ا» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

ايم٣ًمفم٥م إولم، هم٘مٟمٞمام ومرب زمدٞم٥م، وَمـ راح دم ايمًل٣مفم٥م ايمث٣مٞمٝمل٥م، هم٘ملٟمٞمام وملرب زمٗملرة، وَملـ راح دم 

راح دم ايم٣ًمفم٥م ايمرازمٔم٥م، هم٘مٟمٞمام ومرب دصم٣مصم٥م، وَمـ راح  ٣م أومرن وَمـايم٣ًمفم٥م ايمث٣ميمث٥م، هم٘مٟمٞمام ومرب ىمًٌُم 

شدم ايم٣ًمفم٥م اخل٣مَم٥ًم،هم٘مٟمٞمام ومرب زمٝمّم٥م هم١مذا طمرج اإلَم٣مم ضميت اظمال ٘م٥م يًتٚمٔمقن ايمذىمر
 (3)

. 

وُمـ ومْمؾ صالة اجلٛمٕم٦م أن ًمٚمامر إمم اجلٛمٕم٦م ًمف سمٙمّؾ ظمٓمقة أضمكر ؾمكٜم٦م صكٞم٤مُمٝم٤م وىمٞم٤مُمٝمك٤م 

نمًؾ وانمتًلؾ يلقم اجلٚمٔمل٥م، وزم٘ملر َمـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل حلدي٨م أوس سمـ أوس 

، وذيملؽ فملعم اهلل ىم٣من يمف زم٘مؾ طمْمقة خيْمقه٣م صٝم٣مم ؽمٛم٥م، وومٝم٣مَمٜم٣م :وازمت٘مر، ودٞم٣م َمـ اإلَم٣مم همٟمٞمِم٦م

شيًغم
 (4)

. 

أيكـ اعمتٜم٤مومًكقن ذم  ،وم٠ميـ اًمًك٤مسم٘مقن إمم شمٚمكؽ اهلٌك٤مت، أيكـ اعمتٕمروكقن ًمتٚمكؽ اًمٜمٗمحك٤مت

 أيـ اعمٌٙمرون إمم اًمّمٚمقات؟ ،اخلػمات

 .[12احلديد:] ﴾ھ ےڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ﴿

 فطٌ ذبسٟ ضاع١ اإلداب١ ّٜٛ اجلُع١ -6
همٝملف ؽمل٣مفم٥م ٓ يقاهمٗمٜمل٣م فمٌلد » :وم٘مك٤مل ،ذيمر يقم اجلٛمٕمك٦م طأن رؾمقل اهلل  :فمـ أيب هريرة 

أي يٌكلم أهنك٤م حلٔمك٦م  :وأؿم٤مر سمٞمكده ي٘مٚمٚمٝمك٤م شإٓ أفمْم٣مه إي٣مه ؾمٝمًئ٣مَمًٙمؿ، وهق وم٣م ؿ يِمقم يًٟمل اهلل 
                                                                          

 (.265-262ع  ص:شماٟمٔمر اهمتٜم٤مم إوىم٤مت ذم حتّمٞمؾ احلًٜم٤مت. ًمٚمديمتقر/قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم٤م (2)

 ( سم٤مب اًمدهـ ًمٚمجٛمٕم٦م.954رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 (.961ٛمٕم٦م، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ٓ يٗمرق سملم اصمٜملم يقم اجل979رواه اًمٌخ٤مري:   (3)

( ُمـ طمكدي٨م قمٛمكرو سمكـ 2969يٛم٦م ذم صحٞمحف  اسمـ ظمزصحٞمص رواه أمحد وأصح٤مب اًمًٜمـ وصححف  (1)

 ُم٤مضمكفهريكرة. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ أيب  اًمٕم٤مص. ورواه اًمٜم٤ًمئل سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م

 (.5:7(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  2198 
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ًمٓمٞمٗم٦م ظمٗمٞمٗم٦م
(1)

. 

ل ىمكقٓن اوأرضمكص هكذه إىمكق ن ذىمر آطمتالف دم سمٔمٝمكم هلذه ايمًل٣مفم٥م:وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ زمٔمد أ

 شمْمٛمٜمتٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م.

أهن٤م ُمـ ضمٚمقس اإلُم٤مم إمم اٟم٘مْم٤مء اًمّمالة; حلدي٨م اسمـ قمٛمر ذم صحٞمص ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌكل  إول:

واًم٘مقل اًمث٤م) أهنك٤م سمٕمكد اًمٕمٍمك، وهكذا  شهل َم٣م زمكم أن جيٙمس اإلَم٣مم إلم أن سمٗم٢م ايمِمالة»ىم٤مل:  ط

أرضمص اًم٘مقًملم 
(2)

. وًم٘مد هت٤مون سمٕمض اًمٜم٤مس ذم طمْمكقر ظمٓمٌك٦م اجلٛمٕمك٦م، ومٞمك٠مي سمٕمْمكٝمؿ أصمٜمك٤مء 

: طاخلٓم٦ٌم، سمؾ وي٠مي سمٕمْمٝمؿ أصمٜم٤مء اًمّمالة. وُمكٜمٝمؿ ُمكـ شمريمٝمك٤م سم٤مًمٙمٚمٞمك٦م، وىمكد ىمك٤مل رؾمكقل اهلل 

شيمٝمٛمتٜمكم أومقام فمـ ودفمٜمؿ اجلٚمٔم٣مت أو يمٝمختٚمـ اهلل فمعم ومٙمقهبؿ شمؿ يمٝم٘مقٞمـ َمـ ايمٕم٣مهمٙمكم»
(3)

. 

 ٠ ع٢ً ايٓيب ّٜٛ اجلُع١فطٌ ايصال -7
إن َمـ أهمّمؾ أي٣مَم٘مؿ يقم اجلٚمٔم٥م، همٝمف طمٙمؼ آدم، » :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل فمـ أوس زمـ أوس وم٣مل:

 شٌض، وهمٝمف ايمٛمٖمخ٥م، وهمٝمف ايمِمٔمٗم٥م، همٟمىمثروا فمقم َمـ ايمِمالة، همٝمف هم١من صالسم٘مؿ َمٔمروو٥م فمقموهمٝمف ومُ 

إن »؟ وم٘مك٤مل: -ي٘مقًمكقن سمٚمٞمك٧م-ويمٞمػ شمٕمرض صالشمٜم٤م قمٚمٞمؽ وىمد أرُم٧م  !ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًمقا

شاهلل فمز وصمؾ ضمرم فمعم إرض أصم٣ًمد إٞمٌٝم٣مء
 (4)

. 

 فطٌ َٔ قسأ ضٛز٠ ايهٗف ّٜٛ اجلُع١ -8
ا ىم٣مٞم٦م يملف ٞملقرً  :َمـ ومرأ ؽمقرة ايم٘مٜمػ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

وَمـ ومرأ فممم آي٣مت َمـ آطمرهل٣م شملؿ طملرج ايملدصم٣مل مل ييله وَملـ  ،يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ َمٗم٣مَمف إلم َم٘م٥م

تل٤م دم ىمُ  :قوٟم همٗم٣مل ؽمٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜمؿ وزمحٚمدك أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ أٞم٦م أؽمتٕمٖمرك وأسملقب إيمٝملؽسم

شر  شمؿ صُمٔمؾ دم ؿم٣مزمع همٙمؿ ُي٘من إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
 (5)

. 

أو٣مء يملف َملـ ايمٛملقر َمل٣م زملكم  :َمـ ومرأ ؽمقرة ايم٘مٜمػ دم يقم اجلٚمٔم٥م» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  فمٛمف 
                                                                          

 أي: يٌلم أهن٤م حلٔم٦م ًمٓمٞمٗم٦م ظمٗمٞمٗم٦م. شٚمٚمٝم٤مي٘م»( وىمقًمف 963(، وُمًٚمؿ  9:4رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

 (.4:1، :49/ 2زاد اعمٕم٤مد:   (1)

 (. قمـ ودقمٝمؿ اجلٛمٕم٤مت: أي شمريمٝمؿ هل٤م، واخلتؿ: اًمٓمٌع واًمتٖمٓمٞم٦م.976رواه ُمًٚمؿ:   (3)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (1)

تؿ رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ورواشمف رواة اًمّمحٞمص واًمٚمٗمظ ًمف ورواه اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل ذم آظمكره: ظُمك صحٝمح: (5)

ؾمكٕمٞمد. وصكححف أيب  قمٚمٞمٝم٤م سمخ٤مشمؿ ومقوٕم٧م حت٧م اًمٕمرش ومٚمؿ شمٙمن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وصّقب وىمٗمكف قمكغم

 (.336إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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شاجلٚمٔمتكم
 (1)

. 

شأو٣مء يمف ايمٛمقر َم٣م زمٝمٛمف وزمكم ايمٌٝم٦م ايمٔمتٝمؼ :يقم اجلٚمٔم٥مَمـ ومرأ ؽمقرة ايم٘مٜمػ » :ودم رواي٥م
 (2)

. 

 فطٌ صال٠ ايٓطا٤ يف بٝٛتٗٔ -9
إ)  !يك٤م رؾمكقل اهلل همٗم٣ميم٦م: طأهن٣م صم٣مءت إلم ايمٛمٌل  وفمـ أم محٝمد اَمرأة أيب محٝمد ايم٣ًمفمدي

ومد فمٙمٚم٦م أٞمؽ حتٌكم ايمِمالة َمٔمل وصالسمؽ دم زمٝمتؽ طمغم َمـ صالسمؽ » :أطم٥م اًمّمالة ُمٕمؽ ىم٤مل

ؽ وصالسمؽ دم ضمجرسمؽ طمغم َمـ صالسمؽ دم دارك وصالسمؽ دم دارك طمغم َمـ صلالسمؽ دم ضمجرسم

وم٠مُمرت ومٌٜمل هل٤م  :ىم٤مل شدم َمًجد ومقَمؽ وصالسمؽ دم َمًجد ومقَمؽ طمغم َمـ صالسمؽ دم َمًجدي

ُمًجد ذم أىمَم رء ُمـ سمٞمتٝم٤م وأفمٚمٛمف ويم٤مٟم٧م شمّمكم ومٞمف طمتك ًم٘مٞم٧م اهلل قمز وضمؾ 
(3)

. 

شَم٣ًمصمد ايمٛم٣ًمء ومٔمر زمٝمقهتـطمغم » وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ أم ؽمٙمٚم٥م 
(4)

. 

صلالة اظملرأة دم زمٝمتٜمل٣م طملغم َملـ صلالهت٣م دم ضمجرهتل٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمٛمٜم٣م 

وصالهت٣م دم ضمجرهت٣م طمغم َمـ صالهت٣م دم دارهل٣م وصلالهت٣م دم دارهل٣م طملغم َملـ صلالهت٣م دم َمًلجد 

شومقَمٜم٣م
 (5)

. 

ش٣مصمد وزمٝمقهتـ طمغم هلـٓ متٛمٔمقا ٞم٣ًمءىمؿ اظمً»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ازمـ فمٚمر 
 (6)

. 

                                                                          

صحٞمص اإلؾمٜم٤مد وصححف  :وىم٤ملأيًْم٤م  ٤م٤م وُمقىمقومً ٤م واحل٤ميمؿ ُمرومققمً رواه اًمٜم٤ًمئل واًمٌٞمٝم٘مل ُمرومققمً  صحٝمح: (2)

 (.847ؽمهمٞم٥م  (، وصحٞمص اًم7581إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.7582رواه اًمٌٞمٝم٘مل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

ب قمٚمٞمف اسمـ ظمزيٛم٦م سم٤مب اظمتٞم٤مر صالة اعمرأة وسمقا  ،رواه أمحد واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام ضمًـ: (3)

يم٤مٟمك٧م وإن ط ذم طمجرهت٤م قمغم صالهت٤م ذم داره٤م وصالهت٤م ذم ُمًجد ىمقُمٝم٤م قمغم صالهت٤م ذم ُمًكجد اًمٜمٌكل 

صكالة ذم ط: واًمدًمٞمؾ قمغم أن ىمقل اًمٜمٌل  شسمٔمدل أيمػ صالة دم نمغمه َمـ اظم٣ًمصمدط صالة دم َمًجد ايمٛمٌل »

ُمًجدي هذا أومْمؾ ُمـ أًمػ صالة ومٞمام ؾمقاه ُمـ اعم٤ًمضمد إٟمام أراد سمف صالة اًمرضمك٤مل دون صكالة اًمٜمًك٤مء 

 (.451وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .هذا يمالُمف

ًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وذم إؾمٜم٤مده اسمـ هلٞمٕم٦م ورواه اسمـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ ُمكـ رواه أمحد وا ضمًـ: (1)

ٓ أقمرف اًمًك٤مئ٥م ُمكقمم أم  :اًمًٛمص قمـ اًم٤ًمئ٥م ُمقمم أم ؾمٚمٛم٦م قمٜمٝم٤م وىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦مسمـ أيب  ـمريؼ دراج

(، 2794صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ظمزيٛمك٦م   :ؾمٚمٛم٦م سمٕمداًم٦م وٓ ضمرح وىم٤مل احل٤ميمؿ

 (.452(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4438ٞمص اجل٤مُمع  وصح

(، وصكحٞمص 4944رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   ضمًـ: (5)

 (.453اًمؽمهمٞم٥م  

٤م) ذم صحٝمح: (6) ًٌٕم ـ ظمزيٛم٦م  678داود  أيب  صحٞمص ؾمٜـم رواه أسمق داود. وصححف ا  (.2795(، وصحٞمص اسم
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(6) 
 أبٛاب صال٠ ايتطٛع
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 يف ايبٝت ضٛا٤ ايساتب١ ٚغريٖا ٌايٓٛاف فطٌ صال٠ -1
شااصمٔمٙملقا َملـ صلالسم٘مؿ دم زمٝملقسم٘مؿ وٓ سمتخلذوه٣م ومٌلقرً » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  فمـ ازمـ فمٚمر

 

(1)
. 

إذا وم٢مل أضملدىمؿ ايمِملالة دم » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  ومل٣مل:   -هق ازمـ فمٌد اهلل-وفمـ صم٣مزمر 

شا٣م َمـ صالسمف هم١من اهلل صم٣مفمؾ دم زمٝمتف َمـ صالسمف طمغمً ٙمٝمجٔمؾ يمٌٝمتف ٞمِمٝمًٌ َمًجده هم
 (2)

. 

َمثؾ ايمٌٝم٦م ايمذي يذىمر اهلل همٝمف وايمٌٝم٦م ايمذي » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

شٓ يذىمر اهلل همٝمف َمثؾ احلل واظمٝم٦م
 (3)

. 

ذم سمٞمتكل أو  أومْمكؾ اًمّمكالة أيكامُّ  طؾمك٠مًم٧م رؾمكقل اهلل  ومل٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

َملـ  أٓ سمرى إلم زمٝمتل َم٣م أومرزمف َمـ اظمًجد همألن أصقم دم زمٝمتل أضمل٤م إرم  »اًمّمالة ذم اعمًجد ىم٤مل: 

شأن أصقم دم اظمًجد إٓ أن سم٘مقن صالة َم٘متقزم٥م
 (4)

. 

صٙمقا أهي٣م ايمٛم٣مس دم زمٝمقسم٘مؿ هم١من أهمّمؾ صالة اظمرء دم » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م 

ش٥مزمٝمتف إٓ ايمِمالة اظم٘متقزم
 (5)

صالة أضمدىمؿ دم زمٝمتلف أهمّملؾ َملـ » ىم٤مل: طقمـ اًمٜمٌل  . وقمٜمف 

شصالسمف دم َمًجدي هذا إٓ اظم٘متقزم٥م
 (6)

. 

همّمؾ صالة ايمرصمؾ دم زمٝمتف فمعم صالسمف » أراه رهمٔمف وم٣مل: طوفمـ رصمؾ َمـ أصح٣مب رؽمقل اهلل 

شضمٝم٧م يراه ايمٛم٣مس ىمٖمّمؾ ايمٖمريّم٥م فمعم ايمتْمقع
 (7)

. 

 ١ًًٝايّٝٛ ٚاي فطٌ َٔ سافغ ع٢ً ثٓيت عػس٠ زنع١ يف -2
َمل٣م » :ي٘مكقل :طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  وم٣ميم٦م: فمـ أم اظم٠مَمٛمكم أم ضمٌٝم٥ٌم رَمٙم٥م زمٛم٦م أيب ؽمٖمٝم٣من

٣م دم ٣م نمغم ايمٖمريّم٥م، إٓ زمٛمل اهلل يمف زمٝمًتلَمـ فمٌد َمًٙمؿ يِمقم هلل سمٔم٣ملم ىمؾ يقم شمٛمتل فمممة رىمٔم٥م سمْمقفمً 

                                                                          

 (.888، وُمًٚمؿ  (533رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.889رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.:88( وُمًٚمؿ  7155رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ُم٤مضمكفرواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ  صحٝمح: (1)

 (.:54(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2489 

 .ف وضمقازه٤م ذم اعمًجدصالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتاؾمتح٤ٌمب  سم٤مب( 892(، وُمًٚمؿ  7:9رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.4925رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (6)

 (.552رواه اًمٌٞمٝم٘مل وإؾمٜم٤مده ضمٞمد. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح َمقومقف: (7)
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شٛمل يمف زمٝم٦م دم اجلٛم٥مإٓ زمُ أو  – اجلٛم٥م
 (1)

. 

زمكم ىمؾ أذاٞمكم صلالة زملكم ىملؾ أذاٞملكم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  ل:وم٣م وفمـ فمٌد اهلل ازمـ َمٕمٖمؾ 

شظمـ ؾم٣مء»ىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م:  شصالة، زمكم ىمؾ أذاٞمكم صالة
 (2)

. 

 فطٌ ايٓٛافٌ ٚاحملافع١ عًٝٗا  -3
 ٚاإلنجاز َٓٗا يٓفعٗا ّٜٛ ايكٝا١َ

َمـ  إن أول َم٣م حي٣مؽم٤م زمف ايمٔمٌد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م»: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

فمٚمٙمف صالسمف هم١من صٙمح٦م همٗمد أهمٙمح وأٞمجح وإن همًدت همٗمد طم٣مب وطمن هم١من اٞملتٗمص َملـ همريّملتف 

همٝم٘مٚمؾ هب٣م َم٣م اٞمتٗمص َمـ ايمٖمريّم٥م شمؿ ي٘مقن  ؟رء وم٣مل ايمرب سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ٞمٓمروا هؾ يمٔمٌدي َمـ سمْمقع

ششمؿ ايمزىم٣مة َمثؾ ذيمؽ شمؿ سم٠مطمذ إفمامل ضم٤ًم ذيمؽ. وذم رواي٦م شؽم٣م ر فمٚمٙمف فمعم ذيمؽ
 (3)

. 

 عيت ض١ٓ ايصبحفطٌ زن -4
أي »وريمٕمتكلم ىمٌكؾ اًمٖمكداة  يم٤من ٓ يدع أرسمٕم٤م ىمٌكؾ اًمٔمٝمكر ،طأن اًمٜمٌل  ، ،وقمـ قم٤مئِم٦م

شاًمّمٌص
(4)

قمغم رء ُمكـ اًمٜمقاومكؾ أؿمكد شمٕم٤مهكدا ُمٜمكف قمكغم  ،ط. وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: مل يٙمـ اًمٜمٌل 

ريمٕمتل اًمٗمجر 
(5)

شرىمٔمت٣م ايمٖمجر طمغم َمـ ايمدٞمٝم٣م وَم٣م همٝمٜم٣م»: ىم٤مل ،طوقمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل  .
(6)

. 

شهمٝمٜم٣م
(6)

. 

 ١ٓ ايعٗسفطٌ ض -5
رىمٔمتللكم ومٌللؾ ايمٓمٜمللر، ورىمٔمتللكم » :طصككٚمٞم٧م ُمككع رؾمككقل اهلل  وملل٣مل: فمللـ ازمللـ فمٚمللر 

                                                                          

ًٓ 839رواه ُمًٚمؿ:   (2)  =ريمٕمتكلم سمٕمكدسمٕم٤م ىمٌؾ اًمٔمٝمكر، وريمٕمتكلم سمٕمكده٤م، و(   أر526  (، واًمؽمُمذي ُمٓمق

 اعمٖمرب، وريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء وريمٕمتلم ىمٌؾ صالة اًمٖمداة (.=

 (.949( سم٤مب يمٛمٌلم إذان واإلىم٤مُم٦م وُمـ يٜمتٔمر اإلىم٤مُم٦م. وُمًٚمؿ  6:9رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

 ( سم٤مب اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٔمٝمر.2238رواه اًمٌخ٤مري:   (3)

 ( سم٤مب اًمريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٗمجر.835(، وُمًٚمؿ  2227رواه اًمٌخ٤مري:   (1)

(، 975داود  أيب  . وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصُم٤مضمفرواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ  صحٝمح: (5)

 (.576(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  524وصحٞمص اًمؽمُمذي  

 (.836رواه ُمًٚمؿ:   (6)
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شزمٔمده٣م
(1)

. 

شىم٣من ٓ يدع أرزمٔم٣م ومٌؾ ايمٓمٜمر»، طأن اًمٜمٌل  ، ،وقمـ قم٤مئِم٦م
(2)

. 

صمؿ خيرج، ومٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس، صمكؿ  ،يّمكم ذم سمٞمتل ىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسمٕم٤م»، طيم٤من اًمٜمٌل  وفمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م:

سم٤مًمٜم٤مس اعمٖمرب، صمؿ يدظمؾ ومٞمّمكم ريمٕمتلم، ويّمكم سم٤مًمٜمك٤مس يدظمؾ ومٞمّمكم ريمٕمتلم، ويم٤من يّمكم 

شِم٤مء، ويدظمؾ سمٞمتل، ومٞمّمكم ريمٕمتلماًمٕمِ 
(3)

. 

َمـ ضم٣مهمظ فمعم أرزمع رىمٔم٣مت ومٌؾ ايمٓمٜمر، وأرزمع » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ أم ضمٌٝم٥ٌم 

 ضمرَمف اهلل فمعم ايمٛم٣مر: زمٔمده٣م
(4)

ش
(5)

. 

٤م سمٕمد أن شمزول اًمِمٛمس ىمٌؾ رسمٕمً ّمكم أيم٤من يُ  ،طأن رؾمقل اهلل   وقمـ قمٌد اهلل سمـ اًم٤ًمئ٥م

شٖمتح همٝمٜم٣م أزمقاب ايمًامء، همٟمضم٤م أن يِمٔمد رم همٝمٜم٣م فمٚمؾ ص٣ميمحإهن٣م ؽم٣مفم٥م سمُ »اًمٔمٝمر، وىم٤مل: 
(6)

. 

٤م ىمٌؾ اًمٔمٝمر، صالهـ سمٕمده٤مأرسمٕمً  يم٤من إذا مل يّمؾِّ  طأن اًمٜمٌل  - -وقمـ قم٤مئِم٦م
(7)

. 

 فطٌ أزبع زنعات قبٌ ايعصس -6
يٗمّمكؾ  ،ّمككم ىمٌكؾ اًمٕمٍمك أرسمكع ريمٕمك٤متي طيم٤من اًمٜمٌل » وم٣مل: فمـ فمعم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

شسمٞمٜمٝمـ سم٤مًمتًٚمٞمؿ قمغم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم
(8)

. 

ٌَْؾ  َصعم   اَْمَرأً  اهلل ُ َرضِمؿَ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر  شَأْرزَمًٔم٣م ايْمَٔمٌْمِ  وَم
(9)

. 

شٕمتلميم٤من يّمكم ىمٌؾ اًمٕمٍم ريم ،طأن اًمٜمٌل » :وفمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 
(1)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمًٜمـ اًمراشم٦ٌم ىمٌؾ اًمٗمرائض وسمٕمدهـ.:83(، وُمًٚمؿ  2223رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٔمٝمر.( سم٤مب اًم2238رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.841رواه ُمًٚمؿ   (3)

 ا يم٤مًمٙم٤مومر، ومٗمل احلدي٨م سمِم٤مرة ًمٚمٛمح٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمقت قمغم اإلؾمالم.ا ُم١مسمدً طمرُمف قمغم اًمٜم٤مر: أي يمقٟمف ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدً  (1)

أيب  وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ، رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وصححف احلك٤ميمؿ صحٝمح: (5)

 (.2927(، وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  539ُمذي  (، وصحٞمص اًمؽم:237د  داو

( 589رواه أمحد واًمؽمُمذي وىمك٤مل طمكدي٨م طمًكـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   صحٝمح: (6)

 (.:227واعمِمٙم٤مة  

 (.537طمدي٨م طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (7)

ٜمف ٕا :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (8) ٤م) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  طمدي٨م طمًـ. وطم  (.2282(، واعمِمٙم٤مة  :53ًٌم

(. 727طمدي٨م طمًـ. وصححف اسمكـ طمٌك٤من   :( وىم٤مل541(، واًمؽمُمذي  2382رواه أسمق داود   ضمًـ: (9)

 (.2281وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم اعمِمٙم٤مة  
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 فطٌ ض١ٓ املػسب -7
ريمٕمتكلم ىمٌكؾ اًمٔمٝمكر وريمٕمتكلم سمٕمكده٤م،  طصٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل » وم٣مل:  وفمـ ازمـ فمٚمر

شوريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء ،وريمٕمتلم سمٕمد اجلٛمٕم٦م، وريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرب
(2)

. 

ظملـ » :ىمك٤مل ذم اًمث٤مًمثك٦م شصٙمقا ومٌؾ اظمٕملرب»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمٕمٖمؾ وم٣مل:

شؾم٣مء
(3)

. 

يٌتدرون اًمًكقاري » طًم٘مد رأي٧م يم٤ٌمر أصح٤مب رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أٞمس و
(4)

قمٜمكد  

شاعمٖمرب
(5)

. 

يمٜم٤م سم٤معمديٜم٦م وم٢مذا أذان اعم١مذن ًمّمالة اعمٖمرب، اسمتدروا اًمًقاري، ومريمٕمقا ريمٕمتلم طمتك إن » وفمٛمف وم٣مل:

شاًمرضمؾ اًمٖمري٥م ًمٞمدظمؾ اعمًجد ومٞمح٥ًم أن اًمّمالة ىمد صٚمٞم٧م ُمـ يمثرة ُمـ يّمٚمٞمٝمام
(6)

. 

 ٌ إسٝا٤ َا بني ايعػا٤ٜٔفط -8
ٟمزًمكك٧م ذم » [26ايمًللجدة: ] ﴾گ گ ڳ ڳ﴿ :ذم ىمقًمككف شمٕمكك٤ممم :وفمللـ أٞمللس 

اٟمتٔم٤مر اًمّمالة اًمتل شمدقمك اًمٕمتٛم٦م 
(7)

. 

ومّمٚمٞم٧م ُمٕمف اعمٖمرب ومّمغم إمم اًمٕمِم٤مء طأشمٞم٧م اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ ضمذيٖم٥م 
(8)

 .ش

 فطٌ ض١ٓ ايعػا٤ -9
                                                                          

( وؾمكٜمده طمًكـ 2383داود  أيب  ؾمٜم٤مد صحٞمص وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمكٜمـ٢مرواه أسمق داود سم ضمًـ: (2)

ًمٙمٜمف ؿم٤مذ هبكذا  :(2239  ًم٤ٌم) ذم ري٤مض اًمّم٤محللم طمدي٨م رىمؿرواي٦م إرسمع هل اعمحٗمقفم٦م. ىم٤مل إ ًمٙمـ

 اًمٚمٗمظ  ريمٕمتلم( واعمحٗمقظ سمٚمٗمظ  أرسمع ريمٕم٤مت(.

 (.:83(، وُمًٚمؿ  2223رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( وًمٗمٔمف: صٚمقا ىمٌؾ اعمٖمرب ريمٕمتلم.2392(، وأظمرضمف أسمق داود  2229رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اري: مجع ؾم٤مري٦م: وهل إؾمٓمقاٟم٦م، أي: يًتٌ٘مقن أؾم٤مـملم اعمًجد اًمٜمٌقي.اًمًق (1)

 ؾمٓمقاٟم٦م.( سم٤مب اًمّمالة ذم ا592ٕاًمٌخ٤مري   رواه (5)

 (.948رواه ُمًٚمؿ   (6)

يم٤مٟمقا يتٜمٗمٚمقن ُمك٤م سمكلم  :طمدي٨م طمًـ صحٞمص همري٥م وأسمق داود إٓ أٟمف ىم٤مل :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (7)

(، 42:7ـ ي٘مقل ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمكذي اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء يّمٚمقن ويم٤من احلً

 (.:69وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.6:1رواه اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (8)
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لم سمٕمكد اًمٕمِمك٤مء، وطمكدي٨م صكغم ريمٕمتك طومٞمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر اًم٤ًمسمؼ أٟمف صغم ُمع اًمٜمٌكل 

 يمام ؾمٌؼ. شزمكم ىمؾ أذاٞمكم صالة»اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ:  قمٌد

 فطٌ ض١ٓ اجلُع١ -11
 ريمٕمتلم سمٕمد اجلٛمٕم٦م. طأُم٤م ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م ومٗمٞمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر اًم٤ًمسمؼ أٟمف صغم ُمع اًمٜمٌل 

زمٔملده٣م  همٙمٝمِملؾ   إذا صلعم أضملدىمؿ اجلٚمٔمل٥م» :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  ومل٣مل: وفمـ أيب هريرة 

ش٣مأرزمٔمً 
(1)

. 

ريمٕمتلم ذم  ٓ يّمكم سمٕمد اجلٛمٕم٦م طمتك يٜمٍمف، ومٞمّمكم»يم٤من  طأن اًمٜمٌل  : ازمـ فمٚمروفمـ 

شسمٞمتف
(2)

. 

ن صغم ذم سمٞمتف صكغم ريمٕمتكلم. إ٤م، وإن صغم ذم اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م صغم أرسمٕمً » وم٣مل إؽمح٣م :

شيمؾ ذًمؽ ضم٤مئز :وىم٤مل أسمق سمٙمر إصمرم
(3)

. 

 فطٌ صال٠ ايٛتس -11
ـا اًمقشمر ًمٞمس سمحتؿ يمّمالة ا وم٣مل: فمـ فمقم  إن اهلل »ىمك٤مل:  طرؾمقل اهلل  عمٙمتقسم٦م، وًمٙمـ ؾم

 شوسمر حي٤م ايمقسمر، همٟموسمروا ي٣م أهؾ ايمٗمرآن
(4)

. 

ُمـ أول اًمٚمٞمؾ، وُمـ أوؾمٓمف،  ،طُمـ يمؾ اًمٚمٞمؾ ىمد أوشمر رؾمقل اهلل » وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

شره، واٟمتٝمك وشمره إمم اًمًحروُمـ أظما 
(5)

. 

شا٣ميمٙمٝمؾ وسمرً اصمٔمٙمقا آطمر صالسم٘مؿ زم» : ىم٤مل:طقمـ اًمٜمٌل  :وفمـ ازمـ فمٚمر 
(6)

. 

َمـ طم٣مف أن ٓ يٗمقم َمـ آطمر ايمٙمٝمؾ، همٙمٝمقسمر أويملف، وَملـ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وفمـ صم٣مزمر 

                                                                          

 (.634(، واًمؽمُمذي   2242(. وأظمرضمف أسمق داود   992رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.993رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.3/294اجلقزي   سمـاٟمٔمر احلدائؼ ٓ (3)

( 2527داود  أيب  رواه أسمكق داود واًمؽمُمكذي واًمٜمًك٤مئل. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ صحٝمح: (1)

( واًمٚمٗمكظ ًمكف، وشمكر، أي: 564وصحٞمص اًمؽمُمذي   شي٣م أهؾ ايمٗمرآن أوسمروا هم١من اهلل وسمر حي٤م ايمقسمر  »وًمٗمٔمف: 

 واطمد.

 سم٤مب صالة اًمٚمٞمؾ. (856ؾم٤مقم٤مت اًمقشمر، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب62:رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.862احلٚمؼ واجلٚمقس ذم اعمًجد، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب571رواه اًمٌخ٤مري   (6)
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شؿمٚمع أن يٗمقم آطمره همٙمٝمقسمر آطمر ايمٙمٝمؾ، هم١من صالة آطمر ايمٙمٝمؾ َمُمٜمقدة، وذيمؽ أهمّمؾ
(1)

. 

 فطٌ صال٠ ايطش٢ -12
اهلل ويزيد ُم٤م ؿم٤مء ،٤ميّمكم اًمْمحك أرسمٕمً  طيم٤من رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: فمـ فم٣م ُم٥م 

(2)
. 

أي »قمك٤مم اًمٗمكتص  ،طذه٧ٌم إمم رؾمكقل اهلل » وم٣ميم٦م: وفمـ أم ه٣مٞمئ هم٣مطمت٥م زمٛم٦م أيب ؿم٣ميم٤م 

شكحً وذًمؽ ُو  ،ومٚمام ومرغ ُمـ همًٚمف صغم صمام) ريمٕم٤مت ،ومقضمدشمف يٖمتًؾ شومتص ُمٙم٦م
(3)

. 

 :سمثالث ط ، ىم٤مل: أوص٤م) ظمٚمٞمكمومٕمـ أيب هريرة  :طوصالة اًمْمحك هل وصٞم٦م اًمٜمٌل 

شٝمر، وريمٕمتل اًمْمحك، وأن أوشمر ىمٌؾ أن أرىمدسمّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿم
(4)

. 

وصالة اًمْمحك شمٕمدل صمالصمامئ٦م وؾمتلم صدىم٦م 
(5)

 ىمك٤مل: ط، قمكـ اًمٜمٌكل : ومٕمكـ أيب ذر 

 هم٘ملؾ سمًلٌٝمح٥م صلدوم٥م،وىمؾ حتٚمٝملدة َمـ أضمدىمؿ صلدوم٥م، شأي اعمٗمّمؾ» الَمكيِمٌح فمعم ىمؾ ؽُم »

َمٛم٘ملر صلدوم٥م، ، وىمؾ هتٙمٝمٙم٥م صدوم٥م،وىمؾ سم٘مٌغمة صدوم٥م،وأَمر زم٣مظمٔمروف صدوم٥م، وهنل فملـ صدوم٥م

شوجيزئ َمـ ذيمؽ رىمٔمت٣من يرىمٔمٜمام َمـ ايمّمحك
(6)

. 

 وصالة ايمّمحك أهمّمؾ يمؽ َمـ نمٛم٣م ؿ ىمثغمة:

هيك٦م ومٖمٜمٛمكقا وأهقمكقا  طسمٕمك٨م رؾمكقل اهلل  ومل٣مل:  همٔمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔمل٣مص

 :طرؾمكقل اهلل  وم٘م٤ملاًمرضمٕم٦م ومتحدث اًمٜم٤مس سم٘مرب ُمٖمزاهؿ ويمثرة همٜمٞمٛمتٝمؿ وهقم٦م رضمٕمتٝمؿ 

ـ سمقولٟم شملؿ نملدا إلم اظمًلجد َمَ  :ى وأىمثر نمٛمٝمٚم٥م وأوؾمؽ رصمٔم٥مب َمٛمٜمؿ َمٕمزً أٓ أديم٘مؿ فمعم أومر»

 ًُ شٌح٥م ايمّمحك همٜمق أومرب َمٛمٜمؿ َمٕمزى وأىمثر نمٛمٝمٚم٥م وأوؾمؽ رصمٔم٥ميم
(7)

. 

أن رؾمقل اهلل  ومٕمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل  وصالة ايمّمحك سم٘مٖمٝمؽ ىمؾ ايمممور وايم٘مروب:

أىمٖملؽ هبلـ آطملر  :ر زمٟمرزمع رىمٔم٣متاىمٖمٛمل أول ايمٛمٜم٣م !ي٣م ازمـ آدم :إن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل»ىم٤مل:  ط

                                                                          

   (.567ي٘مقم آظمر اًمٚمٞمؾ ومٚمٞمقشمر أوًمف، وأظمرضمف اًمؽمُمذي   ُمـ ظم٤مف أن ٓ :( سم٤مب866رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.:82رواه ُمًٚمؿ   (1)

 ٚمؿ.(، وهذا خمتٍم إطمدى رواي٤مت ُم447ً(، وُمًٚمؿ  2233رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 صالة اًمْمحك.: اؾمتح٤ٌمب ( سم٤مب832(، وُمًٚمؿ  2991رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سمتٍمف.316-313/ حمٛمقد روقان أمحد ص اٟمٔمر اًمٜمٗم٤مئس اًمزيمٞم٦م ُمـ اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م  (5)

 اًمًالُمك: اعمٗمّمؾ.و (،831رواه ُمًٚمؿ   (6)

) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م ًمٌك٤مواًمٓمكؼما) سم٢مؾمكٜم٤مد ضمٞمكد. وطمًكٜمف إ رواه أمحد ُمـ رواي٦م اسمكـ هلٞمٕمك٦م ضمًـ: (7)

 779.) 
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شيقَمؽ
(1)

. 

ٓ حيل٣مهمظ فملعم صلالة » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىمك٤مل ومٕمـ أيب هريرة  وهل صالة إوازمكم:

شوهل صالة إوازمكم :ايمّمحك إٓ أواب وم٣مل
(2)

. 

َمـ صلعم ايمٖمجلر » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل وقمـ أٟمس  وشمقاهب٣م َمثؾ شمقاب احل٨م وايمٔمٚمرة:

هلل ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس شمؿ صعم رىمٔمتكم ىم٣مٞم٦م يمف ىمٟمصمر ضمج٥م وفمٚمرة سم٣مَمل٥م دم مج٣مفم٥م شمؿ ومٔمد يذىمر ا

شسم٣مَم٥م سم٣مَم٥م
(3)

. 

ا إلم صالة َم٘متقزمل٥م هملٟمصمره َمـ طمرج َمـ زمٝمتف َمتْمٜمرً » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

ىمٟمصمر احل٣مج اظمحرم وَمـ طمرج إلم سمًٌٝمح ايمّمحك ٓ يٛمِمٌف إٓ إي٣مه همٟمصمره ىملٟمصمر اظمٔمتٚملر وصلالة 

شٓ يمٕمق زمٝمٛمٜمام ىمت٣مب دم فمٙمٝمكمفمعم إشمر صالة 
(4)

. 

ىم٤مل: ىمك٤مل  ومٕمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  َمـ ذه٤م دم اجلٛم٥م ظمـ صعم ايمّمحك: ويٌٛمل اهلل ومًٌما

شزمٛمل يمف زمٝم٦م دم اجلٛم٥م :٣م٣م وومٌؾ إولم أرزمٔمً َمـ صعم ايمّمحك أرزمٔمً » :طرؾمقل اهلل 
(5)

. 

 فطٌ صال٠ ذب١ٝ املطذد -13
ذا دطمؾ أضمدىمؿ اظمًجد، همال جيٙمس ضمتلك يِملقم إ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ أيب ومت٣مدة

شرىمٔمتكم
(6)

. 

شرىمٔمتكم صؾ  » وهق ذم اعمًجد، وم٘م٤مل: طأشمٞم٧م اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ صم٣مزمر 
(7)

. 

 .وإذا دظمؾ اعمًٚمؿ اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م صغم ريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمتلم ىمٌؾ أن جيٚمكس

 ،خيٓمك٥م طواًمٜمٌكل  ،ضمك٤مء ؾمكٚمٞمؽ اًمٖمٓمٗمك٤م) يكقم اجلٛمٕمك٦م :ىم٤مل  حلدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

                                                                          

رواه أمحد وأسمق يٕمغم ورضمك٤مل أطمكدمه٤م رضمك٤مل اًمّمحٞمص.وصكححف إًمٌك٤م) صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  صحٝمح: (2)

 782.) 

 (.2335رواه اًمٓمؼما) واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م   ضمًـ: (1)

واًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  (7457  طمدي٨م طمًـ همريك٥م. صكحٞمص اجلك٤مُمع :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (3)

 4514.) 

 (.7339وصحٞمص اجل٤مُمع   ،(669داود  أيب  رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ضمًـ: (1)

 (.7451(، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  5864رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط   ضمًـ: (5)

 (.825ُمًٚمؿ  و ،إذا دظمؾ اعمًجد ومٚمػميمع ريمٕمتلم :(، سم٤مب544رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 اًمريمٕمتلم ذم اعمًجد.اؾمتح٤ٌمب  (826اًمٓمٕم٤مم قمٜمد اًم٘مدوم، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب3:34رواه اًمٌخ٤مري   (7)
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إذا صمل٣مء أضملدىمؿ يلقم »صمكؿ ىمك٤مل:  ،شومؿ هم٣مرىمع رىمٔمتكم وجتقز همٝمٜمام!ي٣م ؽمٙمٝمؽ»وم٘م٤مل ًمف:  ،ومجٚمس

شاجلٚمٔم٥م واإلَم٣مم خيْم٤م، همٙمغمىمع رىمٔمتكم، ويمٝمتجقز همٝمٜمام
(1)

. 

 فطٌ صال٠ زنعتني بعد ايٛض٤ٛ -14
ضملدشمٛمل زملٟمرصمك فمٚملؾ !يل٣م زملالل» ومل٣مل يملٌالل: طأن رؽملقل اهلل  فمـ أيب هريلرة 

(2)
 دم 

 أرضمك قمٜمدي ُمكـ أ) ىم٤مل: ُم٤م قمٛمٚم٧م قمٛماًل  شٞمٔمٙمٝمؽ زمكم يدي دم اجلٛم٥م ف  اإلؽمالم، هم١مين ؽمٚمٔم٦م دُ 

مل أشمٓمٝمر ـمٝمقر ذم ؾم٤مقم٦م ُمـ ًمٞمؾ أو هن٤مر إٓ صٚمٞم٧م سمذًمؽ اًمٓمٝمقر ُم٤م يمت٥م زم أن أصكم
 (3)

. 

 قٝاّ ايًٌٝٚ فطٌ ايتٗذد -15
 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ همٗمل٣مل: طأَمر اهلل زمف ٞمٌٝملف 

إٓ أن قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم يكدظمٚمقن ومٞمكف  ط٤م سمرؾمقل اهلل ، وهذا إُمر وإن يم٤من ظم٤مًص [79:]اإلهاء

 .طسمحٙمؿ أهنؿ ُمٓم٤مًمٌقن سم٤مٓىمتداء سمف 

چ چ چ ﴿وسملم أن اعمح٤مومٔملم قمغم ىمٞم٤مُمف هؿ اعمحًٜمقن اعمًتح٘مقن خلكػمه ورمحتكف وم٘مك٤مل: 

گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڇ

 .[26ايمًجدة:] ﴾گ گ ڳ ڳ﴿ل شمٕم٤ممم: وىم٤م [28-25]ايمذاري٣مت:  ﴾گ گ ڳ

ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿وُمدطمٝمؿ وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ وٟمٔمٛمٝمؿ ذم مجٚم٦م قم٤ٌمده إسمكرار وم٘مك٤مل: 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .[63،61]ايمٖمروم٣من: 

ڑ ﴿  وؾمٜمد هلؿ زم٣مإليامن زمآي٣مسمف همٗم٣مل: ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ک ک ک کگ گ 

 .[27-25]ايمًجدة:  ﴾ھ ھ ھڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ں ں

ې ې ى ى ائ ائ ﴿وٟمٗمك اًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ ممـ مل يتّمػ سمقصكٗمٝمؿ وم٘مك٤مل: 

 .﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ

                                                                          

 (.986رواه ُمًٚمؿ   (2)

 سم٠مرضمك قمٛمؾ، أي: سم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي هق أيمثر رضم٤مء ذم طمّمقل صمقاسمف. (1)

 (.3569ومْمؾ اًمٓمٝمقر سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب21:9رواه اًمٌخ٤مري   (3)
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[9]ايمزَمر:
(1)

. 

ىمدُم٤مه. وم٘مٚم٧م  شأي شمتِم٘مؼ»ي٘مقم ُمـ اًمٚمٞمؾ طمتك شمتٗمٓمر  طيم٤من اًمٜمٌل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

أهمال أىمقن » :ىم٤مل ؟ىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمرو ،مل شمّمٜمع هذا ي٤م رؾمقل اهلل :ًمف

شاا ؾم٘مقرً فمًٌد 
(2)

ش؟أٓ سمِمٙمٝم٣من»وم٘م٤مل:  ،ـمرىمف ووم٤مـمٛم٦م ًمٞماًل  طأن اًمٜمٌل   وقمـ قمكم .
(3)

. 

ٞمٔمؿ ايمرصملؾ فمٌلد »ىم٤مل:  ط، قمـ أسمٞمف: أن رؾمقل اهلل وقمـ ؾم٤ممل سـم قمٌد اهلل سـم قمٛمر سـم اخلٓم٤مب، 

ٓ ىمٚمٞماًل ىم٤مل  شاهلل يمق ىم٣من يِمعم َمـ ايمٙمٝمؾ شؾم٤ممل: ومٙم٤من قمٌد اهلل سمٕمد ذًمؽٓ  يٜم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ إ
(4)

. 

ٓ سم٘ملـ َمثلؾ  !يل٣م فمٌلد اهلل» :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  وم٣مل:  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

شىم٣من يٗمقم َمـ ايمٙمٝمؾ همؼمك ومٝم٣مم ايمٙمٝمؾ !همالن
(5)

. 

ك رصملؾ ذا» :رضمؾ ٟم٤مم ًمٞمٚم٦م طمتك أصٌص ! ىمك٤مل طيمر قمٜمد اًمٜمٌل ذُ  وم٣مل:  وفمـ ازمـ َمًٔمقد

شدم أذٞمف» :أو ىم٤مل شزم٣مل ايمُمٝمْم٣من دم أذٞمٝمف
(6)

. 

ئمٗمد ايمُمٝمْم٣من فمعم وم٣مهمٝم٥م رأس أضملدىمؿ، إذا هلق »ىم٤مل:  طأن رؾمقل اهلل  :وفمـ أيب هريرة 

ٞم٣مم، شمالث فمٗمد، ييب فمعم ىمؾ فمٗمدة: فمٙمٝمؽ يمٝمؾ ؿمقيؾ هم٣مرومد، هم١من اؽمتٝمٗمظ، هملذىمر اهلل اٞمحٙمل٦م 

إٓ و ٣م ؿمٝمل٤م ايملٛمٖمس،، همٟمصلٌح ٞمُملٝمْمً دةاٞمحٙم٦م فمٗمل فمٗمدة، هم١من سمقوٟم، اٞمحٙم٦م فمٗمدة، هم١من صعم،

شىمًالن ،أصٌح طمٌٝم٧م ايمٛمٖمس
(7)

. 

أهمّمؾ ايمِمٝم٣مم زمٔملد رَمّمل٣من ؾملٜمر اهلل اظمحلرم، وأهمّملؾ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمٛمف 

شايمِمالة زمٔمد ايمٖمريّم٥م صالة ايمٙمٝمؾ
(8)

. 

فمٙمٝم٘مؿ زمٗمٝمل٣مم ايمٙمٝملؾ هم١مٞملف دأب ايمِمل٣محلكم » :وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م ايم٣ٌمهقم 

                                                                          

 (.356، 355ًمٚمديمتقر / ُمّمٓمٗمك ُمراد.  ص:  –ٔمر ُمٜمٝم٤مج اعم١مُمـ اٟم (2)

إيمثك٤مر إقمكامل  :سمك٤مب (3931( سمك٤مب ىمٞمك٤مم اًمٜمٌكل طمتكك شمكرم ىمكدُم٤مه، وُمًكٚمؿ  2189رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ضمتٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة.وآ

 (.66:حتريض اًمٜمٌل قمغم صالة اًمٚمٞمؾ، وإدب اعمٗمرد   :( سم٤مب2186ه اًمٌخ٤مري  ارو (3)

 ُمـ ومْم٤مئؾ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر. :( سم٤مب:358(، وُمًٚمؿ  6122ي  رواه اًمٌخ٤مر (1)

 (.:226ٞم٤مم اًمٚمٞمؾ عمـ يم٤من ي٘مقم، وُمًٚمؿ  ىمُم٤م يٙمره ُمـ شمرك  :( سم٤مب2212رواه اًمٌخ٤مري   (5)

،( سم٤مب21:4رواه اًمٌخ٤مري   (6)  (.885سم٤مل اًمِمٞمٓم٤من ذم أذٟمف، وُمًٚمؿ   : إذا ٟم٤مم ومل يّمؾِّ

 (.887ٓم٤من قمغم ىم٤مومٞم٦م اًمرأس، وُمًٚمؿ  قم٘مد اًمِمٞم :( سم٤مب21:2رواه اًمٌخ٤مري   (7)

 ومْمؾ صقم اعمحرم. :( سم٤مب2274رواه ُمًٚمؿ   (8)
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شؿ وومرزم٥م إلم رزم٘مؿ وَم٘مٖمرة يمٙمًٝمئ٣مت وَمٛمٜم٣مة فمـ اإلشمؿومٌٙم٘م
(1)

. 

 –شمٕمٜمكل ذم اًمٚمٞمكؾ  –يم٤من يّمككم إطمكدى قمنمكة ريمٕمك٦م  طأن رؾمقل اهلل » :وفمـ فم٣م ُم٥م 

ويريمكع ريمٕمتكلم  ،يًجد اًمًجدة ُمـ ذًمؽ ىمدر ُم٤م ي٘مرأ أطمديمؿ مخًلم آي٦م ىمٌؾ أن يرومع رأؾمكف

شدي ًمٚمّمالةصمؿ يْمجع قمغم ؿم٘مف إيٛمـ طمتك ي٠مشمٞمف اعمٜم٤م ،ىمٌؾ صالة اًمٗمجر
(2)

. 

قمكغم إطمكدى قمنمكة  –ذم رُمْم٤من وٓ ذم همػمه  –يزيد  طُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل » وفمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م:

ل قمكـ طمًكٜمٝمـ ٤م ومكال شمًك٠ميّمككم أرسمًٕمك صمؿقهلـ ًٜمٝمـ وـمُ ٤م ومال شم٠ًمل قمـ طُم يّمكم أرسمٕمً  :ريمٕم٦م

 إن فمٝمٛملل !ي٣م فم٣م ُمل٥م» :وم٘م٤مل ؟أشمٜم٤مم ىمٌؾ أن شمقشمر !ي٤م رؾمقل اهلل :. وم٘مٚم٧م٤ميّمكم صمالصمً  وـمقهلـ، صمؿ

شسمٛم٣مَم٣من وٓ يٛم٣مم ومٙمٌل
(3)

. 

إذا ىمك٤مم ُمكـ اًمٚمٞمكؾ ًمٞمّمككم اومتكتص صكالشمف سمككريمٕمتلم  ،طيمك٤من رؾمكقل اهلل » وفمٛمٜمل٣م وم٣ميمل٦م:

شظمٗمٞمٗمتلم
(4)

. 

إن دم ايمٙمٝمؾ يم٣ًمفم٥م، ٓ يقاهمٗمٜمل٣م » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: زمـ فمٌد اهلل وفمـ صم٣مزمر 

شه، وذيمؽ ىمؾ يمٝمٙم٥ما َمـ أَمر ايمدٞمٝم٣م وأطمرة، إٓ أفمْم٣مه إي٣مرصمؾ َمًٙمؿ يًٟمل اهلل طمغمً 
(5)

. 

 َمـ ٞم٣مم فمـ ضمززمف» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 
(6)

أو فمـ رء َمٛمف،  

شت٤م يمف ىمٟمٞمام ومرأه َمـ ايمٙمٝمؾىمُ  :َمٛمف، همٗمرأه همٝمام زمكم صالة ايمٖمجر وصالة ايمٓمٜمر
(7)

. 

وم٣مم َملـ ايمٙمٝملؾ، همِملعم وأيٗملظ رصماًل رضمؿ اهلل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

هم١من أزم٦م ٞمّمح دم وصمٜمٜم٣م اظم٣مء، رضمؿ اهلل اَمرأة وم٣مَم٦م َمـ ايمٙمٝمؾ همِمٙم٦م، وأيٗمٓم٦م زوصمٜمل٣م،  اَمرأسمف،

شهم١من أزمك ٞمّمح٦م دم وصمٜمف اظم٣مء
(8)

. 

                                                                          

اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اًمتٝمجد واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واحلك٤ميمؿ أيب  رواه اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب اًمدقم٤مء واسمـ ضمًـ: (2)

. ريصكحٞمص قمكغم ذط اًمٌخك٤م :وىمك٤مل احلك٤ميمؿ ،يمٚمٝمؿ ُمـ رواي٦م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمص يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م رمحف اهلل

 (.735(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2246ص اسمـ ظمزيٛم٦م  ٞموطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صح

 .ـمقل اًمًجقد ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ :( سم٤مب2182رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.849ٞمؾ ذم رُمْم٤من وهمػمه، وُمًٚمؿ  ٚمىمٞم٤مم اًمٜمٌل سم٤مًم :( سم٤مب21:7رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف. :( سم٤مب878رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.868واه ُمًٚمؿ  ر (5)

 طمزسمف: هق ُم٤م جيٕمٚمف اًمرضمؾ قمغم ٟمٗمًف ُمـ ىمراءة أو صالة أو همػممه٤م. (6)

 (.858رواه ُمًٚمؿ   (7)

( وصحٞمص اسمكـ ُم٤مضمكف 2419داود  أيب  سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمصأسمق داود رواه  ضمًـ: (8)
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أو  – إذا أيٗمظ ايمرصمؾ أهٙمف َمـ ايمٙمٝمؾ همِمٙمٝم٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مٓ:  وفمٛمف فمـ أيب ؽمٔمٝمد

شت٣ٌم دم ايمذاىمريـ وايمذاىمرات٣م، ىمُ رىمٔمتكم مجٝمٔمً  –صغم 
(1)

. 

أهمُمقا ايمًلالم، وأؿمٔمٚملقا ايمْمٔمل٣مم،  !أهي٣م ايمٛم٣مس» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  اهلل زمـ ؽمالم وفمـ فمٌد 

شوصٙمقا زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛم٣مس ٞمٝم٣مم، سمدطمٙمقا اجلٛم٥م زمًالم
 (2)

. 

شأذاف أَمتل محٙم٥م ايمٗمرآن وأصح٣مب ايمٙمٝمؾ»:  طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس 
(3)

. 

 فطٌ َٔ ٣ْٛ إٔ ٜصًٞ بايٌٝ فػًبت٘ عٝٓاٙ -16
سم٘مقن يمف صالة زمٙمٝمؾ همٝمٕمٙمٌف فمٙمٝمٜم٣م ٞملقم إٓ  َم٣م َمـ اَمرئ» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

شىمت٤م اهلل يمف أصمر صالسمف وىم٣من ٞمقَمف فمٙمٝمف صدوم٥م
(4)

. 

َمـ أسمك همراؾمف وهق يٛمقي أن يٗمقم يِمقم َمـ ايمٙمٝمؾ » وم٣مل: طيٌٙمغ زمف ايمٛمٌل  وفمـ أيب ايمدرداء 

شٙمٝمف َمـ رزمفت٤م يمف َم٣م ٞمقى وىم٣من ٞمقَمف صدوم٥م فمهمٕمٙمٌتف فمٝمٛمف ضمتك أصٌح ىمُ 
(5)

. 

 فطٌ َٔ ْاّ عٔ ٚزدٙ فكطاٙ -17
َمـ ٞم٣مم فمـ ضمززمف أو فمـ رء َمٛمف همٗملرأه » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمٚمر زمـ اخلْم٣مب  وفمـ

شىمت٤م يمف ىمٟمٞمام ومرأه َمـ ايمٙمٝمؾ :همٝمام زمكم صالة ايمٖمجر وصالة ايمٓمٜمر
(6)

. 

 فطٌ صال٠ ايتطبٝح -18
                                                                          

 2447.) 

 (.:241داود  أيب  حٞمصرواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص، وصححف إًم٤ٌم) ذم ص صحٝمح: (2)

صكحٞمص قمكغم ذط  :واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل ُم٤مضمكفطمدي٨م طمًـ صحٞمص، واسمـ  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.2445  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 3596اًمِمٞمخلم. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 (.739، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  اًمدٟمٞم٤م واًمٌٞمٝم٘ملأيب  رواه اسمـ صحٝمح: (3)

وؾمامه اًمٜم٤ًمئل ذم رواي٦م ًمف إؾمكقد سمكـ  ًؿا رواه ُم٤مًمؽ وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل وذم إؾمٜم٤مده رضمؾ مل يُ  حٝمح:ص (1)

رواشمف حمت٩م هبكؿ  ،اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اًمتٝمجد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمدأيب  يزيد وهق صم٘م٦م صم٧ٌم وسم٘مٞم٦م إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت ورواه اسمـ

 (.711  وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م (2425داود أيب  ذم اًمّمحٞمص وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص

واسمكـ أيًْمك٤م  اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمكد واسمكـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف ورواه اًمٜمًك٤مئلو ،رواه اًمٜم٤ًمئل صحٝمح: (5)

(، وصكحٞمص اسمكـ ٤2898م. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمٜمًك٤مئل  اًمدرداء وأيب ذر ُمقىمقومً أيب  ظمزيٛم٦م قمـ

 (.2283(، وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  2455  ُم٤مضمف

 ًمٚمٞمؾ وُمـ ٟم٤مم قمٜمف أو ُمرض.ضم٤مُمع صالة ا :( سم٤مب858رواه ُمًٚمؿ   (6)
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 !يل٣م فمٌل٣مس» :٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥مًمٚمٕم طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ فم٘مرَم٥م فمـ ازمـ فم٣ٌمس

نمٖملر  ،أٓ أهمٔمؾ زمؽ فممم طمِم٣مل إذا أٞم٦م همٔمٙم٦م ذيملؽ ،أٓ أفمْمٝمؽ أٓ أَمٛمحؽ أٓ أضمٌقك !ي٣م فمامه

اهلل يمؽ ذٞمٌؽ أويمف وآطمره وومديٚمف وضمديثف وطمْمٟمه وفمٚمده وصٕمغمه وىمٌلغمه وهه وفمالٞمٝمتلف فمممل 

ذا همرنم٦م َمـ ايمٗملراءة دم طمِم٣مل أن سمِمقم أرزمع رىمٔم٣مت سمٗمرأ دم ىمؾ رىمٔم٥م زمٖم٣محت٥م ايم٘مت٣مب وؽمقرة هم١م

ؽمٌح٣من اهلل واحلٚمد هلل وٓ إيمف إٓ اهلل واهلل أىمػم مخلس فممملة َملرة شملؿ  :أول رىمٔم٥م همٗمؾ وأٞم٦م وم٣م ؿ

ا همتٗملقل شمؿ هتقي ؽم٣مصمًد فممًما  شمؿ سمرهمع رأؽمؽ َمـ ايمرىمقع همتٗمقهل٣مفممًما  سمرىمع همتٗمقل وأٞم٦م راىمع

شملؿ سمرهملع فممًما  ًجد همتٗمقهل٣مشمؿ سم ،اشمؿ سمرهمع رأؽمؽ َمـ ايمًجقد همتٗمقهل٣م فممًم  ،اوأٞم٦م ؽم٣مصمد فممًم 

همذيمؽ مخس وؽمٌٔمقن دم ىمؾ رىمٔم٥م سمٖمٔمؾ ذيمؽ دم أرزمع رىمٔمل٣مت فممًما  رأؽمؽ َمـ ايمًجقد همتٗمقهل٣م

وإن اؽمتْمٔم٦م أن سمِمٙمٝمٜم٣م دم ىمؾ يقم َمرة هم٣مهمٔمؾ هم١من مل سمًتْمع همٖمل ىمؾ مجٔم٥م َمرة هم١من مل سمٖمٔمؾ همٖملل 

شىمؾ ؾمٜمر َمرة هم١من مل سمٖمٔمؾ همٖمل ىمؾ ؽمٛم٥م َمرة هم١من مل سمٖمٔمؾ همٖمل فمٚمرك َمرة
(1)

. 

قمٚمٛمٜمل يمٚمامت أىمكقهلـ  همٗم٣ميم٦م: طأن أم ؽمٙمٝمؿ نمدت فمعم رؽمقل اهلل  وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

ششمؿ ؽمقم َم٣م ؾمئ٦مفممًما  وامحديففممًما  وؽمٌحٝمففممًما  ىمػمي اهلل»ذم صالي وم٘م٤مل: 
(2)

. 

 فطٌ صال٠ ايتٛب١ -19
ًٌ » ي٘مقل:  ط ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   : وم٣مل فمـ أيب زم٘مر  ٣م شمؿ يٗمقم همٝمتْمٜمر َم٣م َمـ رصمؾ يذٞم٤م ذٞم

ڄ ﴿  : صمؿ ىمرأ هذه أي٦م يِمقم شمؿ يًتٕمٖمر اهلل إٓ نمٖمر اهلل يمف شمؿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڄ  ڍ     ڃ   ڄ   ڄ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ 
                                                                          

رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وىم٤مل: إن صكص اخلكؼم ومك٢من ذم اًم٘مٚمك٥م ُمكـ هكذا  صحٝمح: (2)

اإلؾمٜم٤مد ؿمٞمًئ٤م ومذيمره صمؿ ىم٤مل: ورواه إسمراهٞمؿ سمـ احلٙمؿ سمـ أسم٤من قمكـ أسمٞمكف قمكـ قمٙمرُمك٦م ُمرؾمكًؾ،ا مل يكذيمر اسمكـ 

ظمره: ومٚمق يم٤مٟم٧م ذٟمقسمؽ ُمثؾ زسمد اًمٌحر أو رُمكؾ قمك٤مًم٩م، همٗمكر قم٤ٌمس. ىم٤مل احل٤مومظ: ورواه اًمٓمؼما) وىم٤مل: ذم آ

اهلل ًمؽ. ىم٤مل احل٤مومظ: وىمد روي هذا احلدي٨م ُمـ ـمرق يمثكػمة وقمكـ مج٤مقمك٦م ُمكـ اًمّمكح٤مسم٦م وأُمثٚمٝمك٤م طمكدي٨م 

قمٙمرُم٦م هذا وىمد صححف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ: احل٤مومظ أسمق سمٙمر أضمري وؿمكٞمخٜم٤م أسمكق حمٛمكد قمٌكد اًمكرطمٞمؿ اعمٍمكي 

وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب داود: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مكقل: ًمكٞمس  -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم- وؿمٞمخٜم٤م احل٤مومظ أسمق احلًـ اعم٘مدد

ٓ يكروى ذم هكذا،  -رمحكف اهلل شمٕمك٤ممم-ذم صالة اًمتًٌٞمص طمدي٨م صحٞمص همػم هذا وىم٤مل ُمًٚمؿ سمكـ احلجك٤مج 

. وصححف إًم٤ٌم) ذم أيب داود -إؾمٜم٤مد طمدي٨م قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس :يٕمٜمل–احلدي٨م إؾمٜم٤مد أطمًـ ُمـ هذا 

 (.788(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2327(، وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  2498اسمـ ُم٤مضمف   (، وصحٞمص2263 

واًمٜمًك٤مئل واسمكـ ظمزيٛمك٦م واسمكـ طمٌك٤من ذم  ،طمكدي٨م طمًكـ همريك٥م :رواه أمحد واًمؽمُمذي وىمك٤مل صحٝمح: (1)

 (.:78صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   :صحٞمحٞمٝمام واحل٤ميمؿ وىم٤مل
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[235آل فمٚمران:] ﴾ڍ ڌ
(1)

. 

 فطٌ صال٠ احلاد١ ٚدعا٥ٗا -21
ادع اهلل أن  !يك٤م رؾمكقل اهلل همٗمل٣مل: طأن أفمٚمك أسملك إلم رؽملقل اهلل  فمـ فمثامن زمـ ضمٛمٝمػ 

 :ي٤م رؾمقل اهلل إٟمف ىمد ؿمؼ قمكم ذه٤مب سمٍمي ىمك٤مل :ىم٤مل شو أدفمؽأ» :يٙمِمػ زم قمـ سمٍمي ىم٤مل

ٞمٌلل  طايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ وأسمقصملف إيمٝملؽ زمٛمٌٝملل حمٚملد  :شمؿ ومؾ ،رىمٔمتكم هم٣مٞمْمٙمؼ همتقوٟم شمؿ صؾ  »

وؾملٖمٔمٛمل دم  ، ايمٙمٜملؿ ؾملٖمٔمف دم  إين أسمقصمف إلم ريب زمؽ أن ي٘مُملػ رم فملـ زمٌملي !ايمرمح٥م ي٣م حمٚمد

ومرضمع وىمد يمِمػ اهلل قمـ سمٍمه  شٞمٖمز
(2)

. 

 فطٌ صال٠ االضتداز٠ -21
ُيٕمٚمِّٛمٝم٤م أصح٤مسمف يمام يٕمٚمٛمٝمكؿ اًمًكقرة  طًمّمالة آؾمتخ٤مرة ومْمؾ قمٔمٞمؿ وم٘مد يم٤من رؾمقل اهلل 

ُيٕمّٚمٛمٜم٤م آؾمتخ٤مرة ذم إُمقر يمٚمٝمك٤م  طىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  ُمـ اًم٘مرآن، ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

رىمٔمتكم َمـ نملغم ايمٖمريّمل٥م شملؿ  إذا هؿ  أضمدىمؿ زم٣مَٕمر همٙمغمىمع»يمام يٕمٚمٛمٜم٤م اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن ي٘مقل: 

يمٝمٗمؾ: ايمٙمٜمؿ إين أؽمتخغمك زمٔمٙمٚمؽ وأؽمتٗمدرك زمٗمدرسمؽ وأؽمٟميمؽ َمـ همّمٙمؽ ايمٔمٓمٝمؿ هم١مٞمؽ سمٗملدر وٓ 

أومدر وسمٔمٙمؿ وٓ أفمٙمؿ وأٞم٦م فمالم ايمٕمٝملقب، ايمٙمٜملؿ إن ىمٛمل٦م سمٔمٙملؿ أن هلذا إَملر طملغم رم دم ديٛملل 

، شملؿ زمل٣مرك رم همٝملف وإن هم٣موملدره رم وينله رم -فم٣مصمؾ أَمري وآصمٙمف أو ىم٤مل: - وَمٔم٣مر وفم٣موم٥ٌم أَمري

فم٣مصمؾ أَمري وآصمٙمف هم٣مسهملف أو ىم٤مل:  ىمٛم٦م سمٔمٙمؿ أن هذا إَمر ذ  رم دم ديٛمل وَمٔم٣مر وفم٣موم٥ٌم أَمري

شفمٛمل واسهمٛمل فمٛمف واومدر رم اخلغم ضمٝم٧م ىم٣من، شمؿ أروٛمل زمف وم٣مل: ويًٚمل ضم٣مصمتف
(3)

. 

 فطٌ اخلػٛع يف ايصال٠ -22

                                                                          

وأسمق داود واًمٜمًك٤مئل واسمكـ ُم٤مضمكف واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف  ،ي٨م طمًـطمد :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (2)

صمؿ يّمكم ريمٕمتلم وذيمره اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف سمٖمػم إؾمٜم٤مد وذيمر ومٞمف اًمريمٕمتلم. وطمًكٜمف  :واًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مٓ

 (.2435(، واعمِمٙم٤مة  517إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

اًمٚمٗمكظ ًمكف واسمكـ ُم٤مضمكف واسمكـ واًمٜمًك٤مئل و ،طمدي٨م طمًـ صحٞمص همريك٥م :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

شملؿ صلؾ »، وًمٞمس قمٜمد اًمؽمُمكذي: ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

ومك٠مُمره أن يتقوك٠م ومٞمحًكـ ووكقءه صمكؿ يكدقمق هبكذا اًمكدقم٤مء ومكذيمره سمٜمحكقه ورواه ذم  :إٟمام ىم٤مل شرىمٔمتلكم

 (.792اًمدقمقات. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٓمقع ُمثٜمك ُمثٜمك. :( سم٤مب:221رواه اًمٌخ٤مري   (3)
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 وم٘مكك٤مل ة ذم حمٙمككؿ اًمتٜمزيككؾ،ىمككد اُمتككدح اخل٤مؿمككٕملم ذم ُمقاوككع يمثككػم -ضمككؾ وقمككال-إن اهلل 

ظمككك٤مئٗمقن  :أي [1، 2اظم٠مَمٛملللقن:] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿شمٕمككك٤ممم:

واحل٤مُمؾ قمٚمٞمف اخلكقف  ،ؾم٤ميمٜمقن.واخلِمقع هق اًمًٙمقن واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمت١مدة واًمقىم٤مر واًمتقاوع

ُمـ اهلل وُمراىمٌتف 
(1)

 واخلِمقع هق ىمٞم٤مم اًم٘مٚم٥م سملم يدي اًمرب سم٤مخلْمقع واًمذل. .

اًمريمكقد  :ومٛمكـ اًم٘مٜمكقت [138ايمٌٗملرة:] ﴾پ پ پ پ﴿ ل:روى فمـ جم٣مهد أٞملف ومل٣مويُ 

اًمٌٍم وظمٗمض اجلٜم٤مح ُمـ ره٦ٌم اهلل قمز وضمؾ واخلِمقع وهمضُّ 
(2)

. 

وحمؾ اخلِمقع ذم اًم٘مٚم٥م وصمٛمرشمف قمغم اجلقارح، وإقمْم٤مء شم٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٚم٥م، وم٢مذا ومًد ظمِمكققمف 

اًم٘مٚمك٥م يم٤معمٚمكؽ وإقمْمك٤مء  ، ومك٢منسم٤مًمٖمٗمٚم٦م واًمقؾم٤موس ومًدت قمٌقديك٦م إقمْمك٤مء واجلكقارح

ٜمقد ًمف ومٌف ي٠ممترون وقمـ أُمره يّمدرون، وم٢مذا قُمزل اعمٚمؽ سمٗم٘مكد اًم٘مٚمك٥م ًمٕمٌقديتكف وك٤مقم٧م يم٤مجل

 .اًمرقمٞم٦م وهل اجلقارح

 .ٕن ُمـ قمالُم٤مت اإلظمالص إظمٗم٤مء اخلِمقع! وأُم٤م اًمتٔم٤مهر سم٤مخلِمقع ومٛمٛم٘مقت

أن شمكرى  :؟ ىمك٤مل: وُمك٤م ظمِمكقع اًمٜمٗمك٤مقإي٤ميمؿ وظمِمقع اًمٜمٗم٤مق، وم٘مٞمؾ يٗمقل:  ىم٣من ضمذيٖم٥م

 .ٞمس سمخ٤مؿمع٤م واًم٘مٚم٥م ًماجلًد ظم٤مؿمٕمً 

يم٤من ُيٙمره أن ُيري اًمرضمؾ ُمكـ اخلِمكقع أيمثكر ممك٤م ذم ىمٚمٌكف. ورأى  ووم٣مل ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض:

ٓ  ،اخلِمكقع ه٤مهٜمك٤م وأؿمك٤مر إمم صكدره !ي٤م ومكالن :ظم٤مؿمع اعمٜمٙمٌلم واًمٌدن وم٘م٤ملرضماًل سمٕمْمٝمؿ 

ه٤مهٜم٤م وأؿم٤مر إمم ُمٜمٙمٌٞمف 
(3)

. 

 قمداه٤م، وآصمره٤م قمغم همػمه٤م، واؿمتٖمؾ هب٤م قمام ،واخلِمقع ذم اًمّمالة إٟمام حيّمؾ عمـ ومرغ ىمٚمٌف هل٤م

شصُمٔمٙم٦م ومرة فمٝمٛمل دم ايمِمالة»... : طشمٙمقن راطم٦م ًمف وىمرة قملم يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  وطمٞمٜمئذٍ 
(4)

. 

وىمد ذيمر اهلل اخل٤مؿمٕملم واخل٤مؿمٕم٤مت ذم صٗم٤مت قم٤ٌمده إظمٞم٤مر وأظمؼم أٟمف أقمد هلؿ ُمٖمٗمرة 

ہ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ا قمٔمٞماًم وأضمرً  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

                                                                          

 (.7/529  ػمشمٗمًػم اسمـ يمث (2)

 (.299/ 2شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة / حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي   (1)

 (.2/632ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم:   (3)

(، وصكحٞمص :4:4رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل ُمـ طمدي٨م أٟمس. وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمٜمًك٤مئل  ضمًـ: (1)

 (.2218  ( واًمّمحٞمح٦م4235اجل٤مُمع  
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﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮹ ۓ  ﮸ 

 .[35إضمزاب:] ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

ۓ ۓ ﮲﮳ ﴿: ىم٤مل شمٕمك٤ممم ،أٟمف خيٗمػ أُمر اًمّمالة قمغم اًمٕمٌد :وُمـ ومقائد اخلِمقع

 .[15ايمٌٗمرة:] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

. واًمذم ٓ يٙمقن إٓ ًمكؽمك .وهذا ي٘متع ذم همػم اخل٤مؿمٕملم وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم رمحف اهلل سمٔم٣ملم:

. ويكدل .ذًمؽ قمغم وضمقب اخلِمقع لم دلا واضم٥م أو ومٕمؾ حمرم وإذا يم٤من همػم اخل٤مؿمٕملم ُمذُمقُم

ک ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ﴿ :ىمقًمكف شمٕمك٤مممأيًْم٤م  قمغم وضمقب اخلِمقع ومٞمٝم٤م

أن هك١مٓء هكؿ اًمكذيـ يرصمكقن  -ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم-. أظمؼم [22، 20اظم٠مَمٛمقن:] ﴾گ گ گ

 ومردوس اجلٜم٦م وذًمؽ ي٘متع أٟمف ٓ يرصمٝم٤م همػمهؿ.

ات اهمؼموٜمـ اهلل سمٔمل٣ملم، َملـ مخس صٙمق» :طودم همّمؾ اخلُمقع ووفمٝمد َمـ سمرىمف يٗمقل ايمٛمٌل 

رىمقفمٜمـ وطمُمقفمٜمـ ىم٣من يمف فمعم اهلل فمٜمد أن يٕمٖمر يمف،  أضمًـ ووقءهـ وصالهـ يمقومتٜمـ، وأسمؿ  

شوَمـ مل يٖمٔمؾ، همٙمٝمس يمف فمعم اهلل فمٜمد، إن ؾم٣مء نمٖمر يمف وإن ؾم٣مء فمذزمف
(1)

. 

َملـ سمقولٟم همٟمضمًلـ ايمقولقء شملؿ صلعم » ٣م:ووم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم دم همّمؾ اخلُمقع أيًّم 

، شًف نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َملـ ذٞمٌلفث همٝمٜمام ٞمٖمدٓ حي»وذم رواي٦م: ، شيٗمٌؾ فمٙمٝمٜمام زمٗمٙمٌف ووصمٜمفرىمٔمتكم 

شإٓ وصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م» وذم رواي٦م:
(2()3)

. 

 يف األَه١ٓ احملتاد١ إيٝٗا هلل عص ٚدٌ افطٌ َٔ ب٢ٓ َطذًد -23
 :- طقمٜمد ىمقل اًمٜم٤مس ومٞمف طملم سمٜمكك ُمًكجد رؾمكقل اهلل - أٞمف وم٣مل: فمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من 

ىم٤مل سُمٙمػم: طم٧ًٌم أٟمف  – اَمـ زمٛمك َمًلجًد » :ي٘مقل طٙمؿ أيمثرشمؿ قمكم وإ) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل إٟم

ش٣م دم اجلٛم٥مزمٛمك اهلل يمف زمٝمتً  يٌتٕمل زمف وصمف اهلل»ىم٤مل: 
(4)

. 

ا ومدر َمٖمحص ومْمل٣مة زمٛملك اهلل يملف َمـ زمٛمك هلل َمًجًد » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب ذر 

                                                                          

ـ أيب داود   صحٝمح: (2) ٤م) ذم صحٞمص ؾمٜم ًٌٕم  (.43531(، وصحٞمص اجل٤مُمع  536رواه أسمق داود. وصححف ا

 (.269رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.: – ٤5م ًمٚمخِمقع ذم اًمّمالة ًمٚمِمٞم: / حمٛمد ص٤مًمص اعمٜمجد ص  ؾمًٌٌ  44اٟمٔمر  (3)

 .شثٙمف دم اجلٛم٥مزمٛمك اهلل يمف َم» :(، وذم رواي٦م644(، وُمًٚمؿ  :54رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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ش٣م دم اجلٛم٥مزمٝمتً 
(1)

. 

 ا يلذىمر همٝملفَمـ زمٛمك هلل َمًجًد »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :٣ملوم وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

ش٣م دم اجلٛم٥مزمٛمك اهلل يمف زمٝمتً  اؽمؿ اهلل
(2)

. 

َمـ ضمٖمر زمئر َم٣مء مل يممب َمٛمف ىمٌد ضمرى َملـ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

ـ   أو أصلٕمر  ا ىمٚمٖمحلص ومْمل٣مةوَمـ زمٛمك هلل َمًلجًد  ،وٓ إٞمس وٓ ؿم٣م ر إٓ آصمره اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م صم

ش٣م دم اجلٛم٥مزمٛمك اهلل يمف زمٝمتً 
(3)

. 

٣م زمٛمك اهلل يمف زمٝمًتل :ا ٓ يريد زمف ري٣مء وٓ ؽمٚمٔم٥مَمـ زمٛمك َمًجًد » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

شدم اجلٛم٥م
(4)

. 

إن مم٣م يٙمحؼ اظم٠مَمـ َملـ فمٚمٙملف وضمًلٛم٣مسمف زمٔملد » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شمف أو َمًجًد ٣م سمرىمف أو َمِمحٖمً ا ص٣محًل ٚمف وٞمممه أو ويمًد  فمٙمّ َمقسمف فمٙماًم  ٣م ٓزملـ ايمًلٌٝمؾ ا زمٛم٣مه أو زمٝمًتل٣م ور 

شزمٛم٣مه أو هنرا أصمراه أو صدوم٥م أطمرصمٜم٣م َمـ َم٣ميمف دم صحتف وضمٝم٣مسمف سمٙمحٗمف َمـ زمٔمد َمقسمف
(5)

. 

 فطٌ تٓعٝف املطادد ٚتطٗريٖا -24
وم٠ًمل قمٜمٝم٤م سمٕمد  طاعمًجد ومٗم٘مده٤م رؾمقل اهلل  أن اُمرأة ؾمقداء يم٤مٟم٧م شم٘مؿُّ  قمـ أيب هريرة 

 قمٚمٞمٝم٤موم٠مشمك ىمؼمه٤م ومّمغما  شهمٜمال آذٞمتٚمقين» :إهن٤م ُم٤مشم٧م وم٘م٤مل :م وم٘مٞمؾ ًمفأي٤م
(6)

. 

                                                                          

رواه اًمٌزار واًمٚمٗمظ ًمف واًمٓمكؼما) ذم اًمّمكٖمػم واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف. وصكححف إًمٌك٤م) ذم  صلحٝمح: (2)

 (.:37صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.381رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (1)

 =ٜمف ذيمر اعمًجد وم٘مط سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص ورواه أمحدرواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وروى اسمـ ُم٤مضمف ُم صحٝمح: (3)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم شىمٚمٖمحلص ومْمل٣مة يمٌٝمّملٜم٣م» :إٓ أهنام ىمك٤مٓط واًمٌزار قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل =

 (.382صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.385رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (1)

سمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل وإؾمٜم٤مد اسمكـ ُم٤مضمكف طمًكـ. وطمًكٜمف رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ ًمف وا ضمًـ: (5)

 (.365(، واعمِمٙم٤مة  353  ُم٤مضمفإًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ 

 :( سمك٤مب67:يمٜمس اعمًجد واًمت٘م٤مط اخلكرق واًم٘مكذى واًمٕمٞمكدان، وُمًكٚمؿ   :( سم٤مب557رواه اًمٌخ٤مري   (6)

ٞمحف إٓ أٟمكف ىمك٤مل: إن اُمكرأة اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم، واسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صكح

 :ىمك٤مل ؾمكٕمٞمد أيب  واسمكـ ظمزيٛمك٦م قمكـأيًْم٤م  رق واًمٕمٞمدان ُمـ اعمًجد. ورواه اسمـ ُم٤مضمفيم٤مٟم٧م شمٚم٘مط اخلِ 

ومخكرج  شأٓ آذٞمتٚملقين»أظمؼم هبك٤م وم٘مك٤مل:  ط ومٚمام أصٌص رؾمقل اهلل قومٞم٧م ًمٞماًل اعمًجد ومتُ  يم٤مٟم٧م ؾمقداء شم٘مؿُّ 
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أن ٟمتخذ اعم٤ًمضمد ذم دي٤مرٟمك٤م وأُمرٟمك٤م أن  طأُمرٟم٤م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب 

ٟمٜمٔمٗمٝم٤م
 (1)

. 

ور وأن شمٜمٔمػ وشمٓمٞم٥مسمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد ذم اًمدُّ  طأُمرٟم٤م رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 
 (2)

. 

 يف َطذد َه١ ٚاملد١ٜٓ فطٌ ايصال٠ -25
اظمًلجد احللرام  :ايمرضم٣مل إٓ إلم شمالشمل٥م َمًل٣مصمد ُمد  ٓ سمُ » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

شوَمًجد إومٍم طوَمًجد ايمرؽمقل 
(3)

. 

صالة دم َمًجدي هذا طمغم َمـ أيمػ صالة همٝمام ؽمقاه إٓ » ىم٤مل: :طأن ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

شاظمًجد احلرام
(4)

. 

صالة دم َمًجدي هذا أهمّمؾ َمـ أيمػ صالة هملٝمام »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  يمززمغم وم٣مل:وفمـ فمٌد اهلل زمـ ا

يٕمٜمل ذم ُمًجد اعمديٜم٦م شؽمقاه إٓ اظمًجد احلرام، وصالة دم ذيمؽ أهمّمؾ َمـ َمئ٥م صالة دم هذا
(5)

. 

 َمـ ضمكم َم٣م خيلرج أضملدىمؿ َملـ َمٛمزيملف إلم َمًلجدي،» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شفمٛمف ؽمٝمئ٥م ضمتك يرصمع حتط   سم٘مت٤م يمف ضمًٛم٥م، ورصمٌؾ  صمٌؾ همر
(6)

. 

إٓ  ،صالة دم َمًجدي أهمّمؾ َمـ أيمػ صالة همٝمام ؽمقاه» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   وفمـ صم٣مزمر

شاظمًجد احلرام، وصالة دم اظمًجد احلرام أهمّمؾ َمـ َم٣م ٥م أيمػ صالة همٝمام ؽمقاه
(7)

. 

أيب ُمكر يب قمٌكد اًمكرمحـ سمكـ  :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ىمك٤مل :فمـ محٝمد اخلراط وم٣ملو

                                                                          

 دقم٤م هل٤م صمؿ اٟمٍمف.سم٠مصح٤مسمف ومقىمػ قمغم ىمؼمه٤م ومٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م واًمٜم٤مس ظمٚمٗمف و

 (.389طمدي٨م صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   :رواه أمحد واًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (2)

 وىمك٤مل ا وُمرؾمكاًل رواه أمحد وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ورواه اًمؽمُمذي ُمًٜمدً  صحٝمح: (1)

ىمك٤مل  ٜمك٤مء اعمًك٤مضمد ذم اًمكدور.(. سم6:5ٌي  هذا أصص. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذ :ذم اعمرؾمؾ

 ؾمٗمٞم٤من: شمٕمٜمل اًم٘م٤ٌمئؾ.

 (.2243رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.2244رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رواه أمحد ذم ُمًٜمده واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  صحٝمح: (5)

 (.2283(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4952 

 ( سمٜمحقه.6:23جل٤مُمع  (، وصحٞمص ا3112سمـ طم٤ٌمن  اصحٞمص  صحٝمح: (6)

(، 2517  ُم٤مضمكفرواه أمحد واسمـ ُم٤مضمكف سم٢مؾمكٜم٤مد صكحٞمص. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اسمكـ  صحٝمح: (7)

 (.4949وصحٞمص اجل٤مُمع  
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ؾمكس قمكغم اًمت٘مكقى يمٞمػ ؾمٛمٕم٧م أسم٤مك يذيمر ذم اعمًكجد اًمكذي أُ  :ىمٚم٧م ًمف :ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

يك٤م رؾمكقل اهلل أي  :ذم سمٞمك٧م سمٕمكض ٟمًك٤مئف وم٘مٚمك٧م طدظمٚمك٧م قمكغم رؾمكقل اهلل  :ىم٤مل أيب :ىم٤مل

 :٤م ُمـ طمّم٤ٌمء وميب سمف إرض صمكؿ ىمك٤ملوم٠مظمذ يمٗم   :ىم٤مل ؟ؾمس قمغم اًمت٘مقىاعمًجديـ اًمذي أُ 

شهق َمًجدىمؿ هذا»
(1)

 .أؿمٝمد أ) ؾمٛمٕم٧م أسم٤مك هٙمذا يذيمره :وم٘مٚم٧م :اعمديٜم٦م ىم٤ملعمًجد  

ؾمس قمغم اًمت٘مكقى ُمكـ مت٤مرى رضمالن ذم اعمًجد اًمذي أُ  :أٞمف وم٣مل أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  وفمـ

وم٘م٤مل رؾمكقل اهلل  طهق ُمًجد رؾمقل اهلل  :هق ُمًجد ىم٤ٌمء وىم٤مل أظمر :أول يقم وم٘م٤مل رضمؾ

شهق َمًجدي هذا»: ط
(2)

. 

* * * 

                                                                          

 .سم٤معمديٜم٦م ط ؾمس قمغم اًمت٘مقى هق ُمًجد اًمٜمٌلسمٞم٤من أن اعمًجد اًمذي أُ  :سم٤مب( 24:9ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 (.::41وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  طمدي٨م طمًـ صحٞمص.  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)
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 ذد األقص٢فطٌ ايصال٠ يف املط -26
ظم٣م همرغ ؽمٙمٝمامن زمـ داود فمٙمٝمٜمام ايمًالم َملـ » :ىم٤مل طقمـ رؾمقل اهلل  ،فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

٣م ٓ يٛمٌٕمل ٕضمد َمـ زمٔمده وأٞملف ٓ َمٙم٘مً و  يِم٣مدف ضم٘مٚمف،زمٛم٣مء زمٝم٦م اظمٗمدس ؽمٟمل اهلل فمز وصمؾ ضم٘ماًم 

وم٘م٤مل رؾمكقل اهلل  شإٓ طمرج َمـ ذٞمقزمف ىمٝمقم ويمدسمف أَمفيٟمي هذا اظمًجد أضمد ٓ يريد إٓ ايمِمالة همٝمف 

شأَم٣م اشمٛمت٣من همٗمد أفمْمٝمٜمام، وأرصمق أن ي٘مقن أفمْمل ايمث٣ميمث٥م» :ط
(1)

. 

 َطذد قبا٤ فطٌ -27
يكقم  ;اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام يم٤من ٓ يّمكم ُمـ اًمْمكحك إٓ ذم يكقُملم ريضسمـ قمٛمر اقمـ ٟم٤مومع أن و

ك ومٞمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م صمؿ يّمكم ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘مك٤مم ويكقم يك٠مي حً ي٘مدم سمٛمٙم٦م وم٢مٟمف يم٤من ي٘مدُمٝم٤م ُو 

 :ًجد ىم٤ٌمء وم٢مٟمف يم٤من ي٠مشمٞمف يمؾ ؾم٧ٌم وم٢مذا دظمؾ اعمًجد يمره أن خيرج ُمٜمف طمتك يّمكم ومٞمكف ىمك٤ملُم

إٞمام أصٛمع ىمام رأي٦م » :ويم٤من ي٘مقل :٤م ىم٤مل٤م وُم٤مؿمٞمً يم٤من يزوره رايمًٌ  طويم٤من حيدث أن رؾمقل اهلل 

ؽم٣مفم٥م ؾم٣مء َملـ يمٝملؾ أو هنل٣مر نملغم أن ٓ سمتحلروا  ا أن يِمقم دم أي  أصح٣ميب يِمٛمٔمقن وٓ أَمٛمع أضمًد 

شع ايمُمٚمس وٓ نمروهب٣مؿمٙمق
(2)

. 

ًٌك طيم٤من اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فمٚمر  زاد ذم روايك٦م  ،٤م٤م وُم٤مؿمكٞمً يزور ىمٌك٤مء أو يك٠مي ىمٌك٤مء رايم

ومٞمّمكم ومٞمف ريمٕمتلم 
(3)

 .  

َمـ سمْمٜمر دم زمٝمتلف شملؿ أسملك َمًلجد ومٌل٣مء » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ضمٛمٝمػ 

شىم٣من يمف ىمٟمصمر فمٚمرة :همِمعم همٝمف صالة
(4)

. 

ٕن أصككم ذم ُمًكجد ىمٌك٤مء » يٗملقل: د وفم٣م ُم٥م زمٛم٦م ؽمٔمد ؽمٚمٔم٣م أزم٣ممهل٣م وفمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٔم

شأطم٥م إزم ُمـ أن أصكم ذم ُمًجد سمٞم٧م اعم٘مدس
(5)

. 
                                                                          

واسمـ ظمزيٛم٦م واسمكـ طمٌك٤من واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل: صكحٞمص قمكغم ذط  ُم٤مضمفرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ  :صحٝمح (2)

 (.2445(، وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  2519  ُم٤مضمفاًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ 

 (.2245رواه اًمٌخ٤مري   (1)

وذم روايك٦م ( سم٤مب: ومْمؾ ُمًجد ىمٌك٤مء وومْمكؾ اًمّمكالة ومٞمكف وزي٤مدشمكف، ::24 ُمًٚمؿ و(، 2247 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

 .٤م ويم٤من قمٌد اهلل يٗمٕمٚمف٤م وُم٤مؿمٞمً يم٤من ي٠مي ُمًجد ىم٤ٌمء يمؾ ؾم٧ٌم رايمًٌ  طًمٚمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل أن رؾمقل اهلل 

. وصكححف صحٞمص اإلؾمٜم٤مد واًمٌٞمٝم٘مل :رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.7265(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2523  ُم٤مضمف٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ إًم

٤م) ذم صحٞمصإؾمٜم٤مده صحٞمص قمغم ذـمٝمام :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح َمقومقف: (5) ًٌٕم  (.2294اًمؽمهمٞم٥م   . وصححف ا
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٤م إمم سمٜمكل أٟمف ؿمٝمد ضمٜم٤مزة سم٤مٕوؾم٤مط ذم دار ؾمٕمد سمكـ قمٌك٤مدة وم٠مىمٌكؾ ُم٤مؿمكٞمً  وقمـ اسمـ قمٛمر 

أؤم هكذا  :لىمك٤م ؟ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ أيـ شم١ممُّ  :قمٛمرو سمـ قمقف سمٗمٜم٤مء احل٤مرث سمـ اخلزرج وم٘مٞمؾ ًمف

َمـ صلعم همٝملف ىمل٣من ىمٔملدل » :ي٘مقل طاعمًجد ذم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف وم٢م) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

شفمٚمرة
(1)

. 

 فطٌ َا بني ايكرب ٚاملٓرب -28

َم٣م زمكم زمٝمتل وَمٛمػمي روو٥م َملـ ريل٣مض » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ فمٌد اهلل زمـ زيد اظم٣مزين 

شاجلٛم٥م
(2)

. 

وَمٛملػمي  ،زمٝمتل وَمٛمػمي روو٥م َمـ ريل٣مض اجلٛمل٥م َم٣م زمكم» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

شفمعم ضمقيض
(3)

. 

 ضه٢ٓ املد١ٜٓ فطٌ -29
ٓ يِمػم فمعم ٕواء اظمديٛم٥م وؾمدهت٣م أضمد َملـ أَمتلل » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل وفمـ أيب هريرة 

شا٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أو ؾمٜمٝمًد إٓ ىمٛم٦م يمف ؾمٖمٝمٔمً 
(4)

. 

د فمعم ٕوا ٜم٣م إٓ ىمٛم٦م يمف ٓ يِمػم أضم» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد 

شا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إذا ىم٣من َمًٙماًم ٣م أو ؾمٜمٝمًد ؾمٖمٝمٔمً 
(5)

. 

ٗمتؾ ٗمْمع فمّم٣مهٜم٣م أو يُ إين أضمرم َم٣م زمكم ٓزمتل اظمديٛم٥م أن يُ » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ؽمٔمد 

اهلل همٝمٜم٣م َمـ هق ٓ يدفمٜم٣م أضمد رنم٥ٌم فمٛمٜم٣م إٓ أزمدل  ،اظمديٛم٥م طمغم هلؿ يمق ىم٣مٞمقا ئمٙمٚمقن :صٝمده٣م ووم٣مل

 .شا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م٣م أو ؾمٜمٝمًد أضمد فمعم ٕوا ٜم٣م وصمٜمده٣م إٓ ىمٛم٦م يمف ؾمٖمٝمٔمً  ٦مَمٛمف وٓ يثٌ طمغم

وٓ يريد أضمد أهؾ اظمديٛم٥م زمًقء إٓ أذازمف اهلل دم ايمٛمل٣مر ذوب ايمرصل٣مص أو ذوب » :وزاد دم رواي٥م

شاظمٙمح دم اظم٣مء
(6)

. 
                                                                          

 (.2295، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (2)

ومكـ ويم٠مٟمف سم٤معمٕمٜمك ٕٟمكف دُ  (ىمؼمي روى ل: اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م سمٞمتل ويُ (. ىم٤مل اًم٘مرـم2248ٌرواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ومْمؾ ُم٤م سملم اًم٘مؼم واعمٜمؼم. :ذم سمٞم٧م ؾمٙمٜم٤مه. اٟمٔمر ومتص اًم٤ٌمري ذح صحٞمص اًمٌخ٤مري سم٤مب

 ومْمؾ ُم٤م سملم اًم٘مؼم واعمٜمؼم. :( سم٤مب2249رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اًمؽمهمٞم٥م ذم ؾمٙمٜمك اعمديٜم٦م. :( سم٤مب2489 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 (.2485 ًٚمؿ رواه ُم (5)

 (.2474 رواه ُمًٚمؿ  (6)
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 وملقم ٖملتح ايملٝمٚمـ همٝملٟميسمُ » :ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٖمٝم٣من زمـ أيب زهغم 

يًٌقن همٝمتحٚمٙمقن زمٟمهٙمٝمٜمؿ وَمـ أؿم٣مفمٜمؿ واظمديٛم٥م طمغم هلؿ يمق ىم٣مٞمقا ئمٙمٚمقن وسمٖمتح ايمُم٣مم همٝمٟمي ومقم 

يًٌقن همٝمتحٚمٙمقن زمٟمهٙمٝمٜمؿ وَمـ أؿم٣مفمٜمؿ واظمديٛم٥م طمغم هلؿ يمق ىم٣مٞمقا ئمٙمٚمقن وسمٖملتح ايمٔملرا  همٝملٟمي 

شومقم يًٌقن همٝمتحٚمٙمقن زمٟمهٙمٝمٜمؿ وَمـ أؿم٣مفمٜمؿ واظمديٛم٥م طمغم هلؿ يمق ىم٣مٞمقا ئمٙمٚمقن
(1)

. 

 ايمٙمٜملؿ زمل٣مرك يمٛمل٣م دم َملديٛمتٛم٣م ايمٙمٜملؿ اصمٔملؾ َملع » :ومل٣مل طأن رؽملقل اهلل  وفمـ أيب ؽملٔمٝمد 

ايمػمىم٥م زملرىمتكم وايملذي ٞمٖمزل زمٝملده َمل٣م َملـ اظمديٛمل٥م رء وٓ ؾملٔم٤م وٓ ٞمٗمل٤م إٓ فمٙمٝملف َمٙم٘مل٣من 

شحيرؽم٣مهن٣م
(2)

. 

ايمٙمٜمؿ اصمٔملؾ زم٣مظمديٛمل٥م ولٔمٖمل َمل٣م صمٔمٙمل٦م زمٚم٘مل٥م َملـ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أٞمس 

شايمػمىم٥م
(3)

. 

 فطٌ أسد -31
٣م َمـ نمٙمامٞم٘ملؿ ايمتٚمس رم نمالَمً » :يب ـمٚمح٦مٕ طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

صمكؿ أىمٌكؾ  ،يمٚمام ٟمزل ىمك٤مل طومخرج أسمق ـمٚمح٦م يردومٜمل وراءه ومٙمٜم٧م أظمدم رؾمقل اهلل  شخيدَمٛمل

م ايمٙمٜملؿ إين أضملر» :ومٚمام أذف قمغم اعمديٜم٦م ىم٤مل شهذا صمٌؾ حيٌٛم٣م وٞمحٌف» :طمد ىم٤ملطمتك إذا سمدا ًمف أُ 

شهؿ وص٣مفمٜمؿد  ايمٙمٜمؿ زم٣مرك هلؿ دم َمُ » :صمؿ ىم٤مل شَم٣م زمكم صمٌٙمٝمٜم٣م َمثؾ َم٣م ضمرم إزمراهٝمؿ َم٘م٥م
(4)

. 

                                                                          

 اًمؽمهمٞم٥م ذم اعمديٜم٦م قمٜمد ومتص إُمّم٤مر. :( سم٤مب2499 وُمًٚمؿ  (،2887  رواه اًمٌخ٤مري (2)

 اًمؽمهمٞم٥م ذم ؾمٙمٜمك اعمديٜم٦م واًمّمؼم قمغم ٕوائٝم٤م. :( سم٤مب2485  رواه ُمًٚمؿ (1)

 طديٜم٦م ودقمك٤مء اًمٜمٌكل ( سم٤مب ومْمؾ اعم:247اعمديٜم٦م شمٜمٗمل اخل٨ٌم، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب2897رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ومٞمٝم٤م سم٤مًمؼميم٦م وسمٞم٤من حتريٛمٝم٤م وحتريؿ صٞمده٤م.

ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم ىمقًمف  .واًمٚمٗمظ ًمفومْمؾ اعمديٜم٦م  :( سم٤مب2476 وُمًٚمؿ (، 7:13(، 3843 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 [39يقؾمػ ] ﴾ ڱ ڱ ﴿ :أراد سمف أهؾ اعمديٜم٦م وؾمٙم٤مهن٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم شهذا صمٌؾ حيٌٛم٣م وٞمحٌف»ىمقًمف 

وإومم إضمراؤه قمغم فمك٤مهره وٓ يٜمٙمكر وصكػ اجلكامدات سمحك٥م إٟمٌٞمك٤مء  :اًمٌٖمقيىم٤مل . أهؾ اًم٘مري٦م :أي

ٜمٝم٤م ويمكام طمتك ؾمٛمع اًم٘مقم طمٜمٞمٜمٝم٤م إمم أن ؾمٙما  طوإوًمٞم٤مء وأهؾ اًمٓم٤مقم٦م يمام طمٜم٧م إؾمٓمقاٟم٦م قمغم ُمٗم٤مرىمتف 

 ومجٞمكع أضمكزاء اعمديٜمك٦م حتٌكف طمكدٍ ا يم٤من يًٚمؿ قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمقطمل ومال يٜمٙمر قمٚمٞمف ويٙمقن ضمٌؾ أُ جرً أظمؼم أن طَم 

ُـّ  . اٟمٔمكر وهذا اًمذي ىم٤مًمف اًمٌٖمكقي طمًكـ ضمٞمكد واهلل أقمٚمكؿ :ىم٤مل احل٤مومظ. إمم ًم٘م٤مئف طم٤مًم٦م ُمٗم٤مرىمتف إي٤مه٤م وحت

 صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م إًم٤ٌم).
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 فطٌ ٚادٟ ايعكٝل ٚفطٌ ايصال٠ فٝ٘ -31
شَم٣ٌمرك إٞمؽ زمقادٍ  :وأٞم٣م زم٣ميمٔمٗمٝمؼ همٗم٣مل أسم٣مين آٍت  » :ىم٤مل :طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

(1)
. 

َملـ ريب وأٞمل٣م  ٣مين ايمٙمٝمٙمل٥م آٍت أسمل» :ىم٤مل ططمدصمٜمل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

شدم هذا ايمقادي اظم٣ٌمرك زم٣ميمٔمٗمٝمؼ أن صؾ  
(2)

. 

 

 

* * * 

                                                                          

 (.2321. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ىمقي صحٝمح: (2)

(، وُمِمكٙم٤مة 2322ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  . وصكححف إًمٌك٤م) رواه اسمكـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف صحٝمح: (1)

 (.3869اعمّم٤مسمٞمص  
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(7) 
 أبٛاب ايصدقات
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ايصنا٠فطٌ  -1

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔمل٣ملم:

 .[177ايمٌٗمرة:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[261ايمٛم٣ًمء:] ﴾حت

 .[203ايمتقزم٥م:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

اًمزيم٤مة ومريْم٦م ُمـ ومرائض اإلؾمالم وهل أطمد أريم٤مٟمف وأمهٝم٤م سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم واًمّمالة، و» 

وإمج٤مع اعمًٚمٛملم، ومٛمـ أٟمٙمر وضمقهب٤م  ط وىمد دل قمغم وضمقهب٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 ؿمٞمًئ٤متؾ، وُمـ سمخؾ هب٤م أو اٟمت٘مص ُمٜمٝم٤م ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد قمـ اإلؾمالم يًتت٤مب، وم٢من شم٤مب وإٓ ىمُ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ٝمق ُمـ اًمٔم٤معملم اعمًتح٘ملم ًمٕم٘مقسم٦م اهلل شمٕم٤ممم. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وم

ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت متىت يت 

ش[280آل فمٚمران:] ﴾جث مث ىث يث
(1)

. 

ًٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة و يملف يلقم  َؾ ث لَمُ  :زىم٣مسملف همٙمؿ يل٠مد   َمـ آسم٣مه اهلل َم٣م

يٗملقل أٞمل٣م  -يٕمٜمل ؿمكدىمٞمف  - يمف ززمٝمٌت٣من ُيْمقومف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م شمؿ يٟمطمذ زمٙمٜمزَمتٝمف ،عأومر ٣مايمٗمٝم٣مَم٥م ؾمج٣مفمً 

 .اًمِمج٤مع: ذيمر احلٞم٤مت، وإىمرع: اًمذي متٕمط ومروة رأؾمف ًمٙمثرة ؾُمٛمف .شأٞم٣م ىمٛملزك ،َم٣ميُمؽ

چ ﴿  ووم٣مل سمٔم٣ملم: چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  چ  ژ   چ  ڈ  ڈ 

ک  ڑ  ڑ  ڱ   ژ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

[35ايمتقزم٥م:] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻڱ ڱ ڱ 
(2)

. 

ٜمل٣م إٓ إذا َم٣م َمـ ص٣مضم٤م ذه٤م وٓ همّمل٥م ٓ يل٠مدي ضمٗم  » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

٘ملقى هبل٣م صمٛمٌلف وصمٌٝمٛملف محل فمٙمٝمٜم٣م دم ٞم٣مر صمٜمٛمؿ، همٝمُ ٖمح٦م يمف صٖم٣م ح َمـ ٞم٣مر همٟمُ ىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ُص 

ٗم٢مل زملكم ايمٔمٌل٣مد، هملغمى يُ وـمٜمره، ىمٙمام زمردت ٌأفمٝمدت دم يقم ىم٣من َمٗمداره مخًكم أيمػ ؽمٛم٥م، ضمتك 

شؽمٌٝمٙمف، إَم٣م إلم اجلٛم٥م وإَم٣م إلم ايمٛم٣مر
(3)

. 

                                                                          

 (.2.  ص: حمٛمد اًمّم٤مًمص اًمٕمثٞمٛملم اًمزيم٤مة وومقائده٤م / ًمٚمِمٞم: (2)

 إصمؿ ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة. :( سم٤مب2449رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 إصمؿ ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة. :( سم٤مب98:رواه ُمًٚمؿ   (3)
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أَمرت أن أوم٣مسمؾ ايمٛم٣مس ضمتك يُمٜمدوا أن ٓ إيملف إٓ »: ط اهللىم٤مل َرؾُمقل : وم٣مل  وفمـ ازمـ فمٚمر

، ويٗمٝمٚمقا ايمِمالة، وي٠مسمقا ايمزىم٣مة: هم١مذا همٔمٙمقا ذيمؽ فمِمٚمقا َمٛملل دَمل٣مءهؿ اهللَرؽُمقل  ااهلل وأن حمٚمًد 

شفمعم اهلل وأَمقاهلؿ وضم٣ًمهبؿ
(1)

. 

ويمٗمكر ُمكـ يمٗمكر ُمكـ  ،ويمك٤من أسمكق سمٙمكر  ط اهللقذم َرؾُمقل عم٤م شمُ  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

وم٣مسملؾ ايمٛمل٣مس أُ  َملرت أنْ أُ » :ط اهلل: يمٞمػ شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس وىمد ىم٤مل َرؾُمقل اًمٕمرب، وم٘م٤مل قمٛمر 

وم٘م٤مل  ش؟اهلل، همٚمـ وم٣مهل٣م همٗمد فمِمؿ َمٛمل َم٣ميمف وٞمٖمًف إٓ زمحٗمف وضم٣ًمزمف فمعم اهللضمتك يٗمقيمقا ٓ إيمف إٓ 

أسمق سمٙمر: واهلل ٕىم٤مشمٚمـ ُمـ ومرق سملم اًمّمالة واًمزيم٤مة; وم٢من اًمزيمك٤مة طمكؼ اعمك٤مل، واهلل ًمكق ُمٜمٕمكق) 

 ًٓ ًم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمغم ُمٜمٕمف. ىم٤مل قمٛمر: ومقاهلل ُم٤م هق إٓ أن رأيك٧م  ط اهلليم٤مٟمقا ي١مدوٟمف إمم َرؾُمقل  قم٘م٤م

شىمد ذح صدر أيب سمٙمر ًمٚم٘مت٤مل ومٕمروم٧م أٟمف احلؼ اهلل
(2)

. 

اًمتكل شمًك٤مهؾ هبك٤م اًمٙمثكػم ُمكـ اعمًكٚمٛملم ومٚمكؿ  ،ومريْم٦م اًمزيم٤مةو رمحف اهلل: وم٣مل ايمُمٝمخ ازمـ زم٣مز

ويمقهن٤م أطمد أريمك٤من اإلؾمكالم اخلٛمًك٦م اًمتكل ٓ  ،ؿم٠مهن٤مُمع قمٔمؿ  خيرضمقه٤م قمغم اًمقضمف اعمنموع

: ؾملٜم٣مدة أن ٓ إيملف إٓ اهلل وأن زُمٛمل اإلؽمالم فمعم مخلسٍ » :طًم٘مقل اًمٜمٌل  ;يًت٘مٞمؿ سمٜم٤مؤه إٓ قمٚمٞمٝم٤م

شوم٣مم ايمِمالة، وإيت٣مء ايمزىم٣مة، وصقم رَمّم٣من، وضم٨م ايمٌٝم٦مرؽمقل اهلل، وإ احمٚمًد 
(3)

. 

ًمٙمثكرة  ،ون ُمٕمتٜم٘مٞمكف١موومرض اًمزيم٤مة قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ أفمٝمر حم٤مؾمـ اإلؾمكالم ورقم٤ميتكف ًمِمك

 وُمًٞمس طم٤مضم٦م وم٘مراء اعمًٚمٛملم إًمٞمٝم٤م ،ومقائده٤م
(4)

. 

ا دًمٜمكل قمكغم قمٛمكؾ إذ !اهلليك٤م َرؾُمكقل » وم٘مك٤مل: طأشمك اًمٜمٌل  ٤مأن أقمراسمٞم   :وفمـ أيب هريرة 

، وسمٗمٝمؿ ايمِملالة، وسمل٠مي ايمزىمل٣مة اظمٖمروول٥م، ؾمٝمًئ٣مٓ سمممك زمف  اهللسمٔمٌد »قمٛمٚمتف دظمٚم٧م اجلٜم٦م. ىم٤مل: 

َمـ هه أن »: طىم٤مل: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ أزيد قمغم هذا. ومٚمام ومم ىم٤مل اًمٜمٌل  شوسمِمقم رَمّم٣من

شيٛمٓمر إلم رصمؾ َمـ أهؾ اجلٛم٥م همٙمٝمٛمٓمر إلم هذا
(5)

. 

                                                                          

 (.33(، وُمًٚمؿ  36رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.31أظمذ اًمٕمٜم٤مق ذم اًمّمدىم٦م وُمًٚمؿ   ( سم٤مب2499رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.27سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس، وُمًٚمؿ   ط( سم٤مب اإليامن وىمقل اًمٜمٌل 9رواه اًمٌخ٤مري   (3)

ًمٚمِمٞم: قمٌكد اًمٕمزيكز سمكـ / وإُمقال اًمتل ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة  -ومقائده٤م  -ُمّم٤مرومٝم٤م  -وضمقهب٤م رؾم٤مًمت٤من ذم اًمزيم٤مة  (1)

 (.2سم٤مز  ص:

 (.25اًمزيم٤مة، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب وضمقب 2444رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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 ١ٝ نجري٠ٚيًصنا٠ فٛا٥د د١ٜٝٓ ٚخًك١ٝ ٚادتُاع
 :ٞمذىمر َمٛمٜم٣م َم٣م يٟمي

 همٚمـ همقا ده٣م ايمديٛمٝم٥م:

 .ظمراهٞمف ُمدار ؾمٕم٤مدة اًمٕمٌد ذم دٟمٞم٤مه وأُ أهن٤م ىمٞم٤مم سمريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم اًمذي قمٚم -2

 .ؿم٠مهن٤م ذم ذًمؽ ؿم٠من مجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت ،أهن٤م شُم٘مرب اًمٕمٌد إمم رسمف وشمزيد ذم إيامٟمف -1

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿ :٤مممىم٤مل اهلل شمٕمك :ُم٤م يؽمشم٥م قمغم أدائٝم٤م ُمـ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ -3

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿ :وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم ،[176ايمٌٗمللرة:]

 .[39ايمروم:] ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

َمـ ىم٤ًم ؿمٝمل٤م، وٓ يٗمٌلؾ اهلل  -أي ُم٤م يٕم٤مدل مترة  - َمـ سمِمد  زمٔمدل مترة» :طووم٣مل ايمٛمٌل 

ه ضمتلك سم٘ملقن َمثلؾ إٓ ايمْمٝم٤م، هم١من اهلل يٟمطمذه٣م زمٝمٚمٝمٛمف شمؿ يرزمٝمٜم٣م يمِم٣مضمٌف ىملام يلريب أضملدىمؿ همٙملق  

شاجلٌؾ
(1)

. 

ْمٖملئ اخلْمٝمئل٥م ىملام يْمٖملئ اظمل٣مء وايمِمدوم٥م سمُ » :طيمام ىم٤مل اًمٜمٌل  :أن اهلل يٛمحق هب٤م اخلٓم٤مي٤م -1

شايمٛم٣مر
(2)

 .٤مواعمراد سم٤مًمّمدىم٦م هٜم٤م: اًمزيم٤مة وصدىم٦م اًمتٓمقع مجٞمٕمً . 

ڇ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿أهن٤م ُمـ صٗم٤مت إسمرار أصح٤مب اجلٜم٦م: ىم٤مل شمٕمك٤ممم: » -5

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ ڳ گ گ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .[29-25ذاري٣مت: ]ايم

ٓ  اهللسمٔمٌلد » أظمؼم) سمٕمٛمؾ يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ىمك٤مل:» :طوم٣مل يمٙمٛمٌل رصماًل أن  وفمـ أيب أيقب 

ش، وسمٗمٝمؿ ايمِمالة، وسم٠مي ايمزىم٣مة، وسمِمؾ ايمرضمؿؾمٝمًئ٣مسمممك زمف 
(3)

. 

ک گ گ ﴿: أهن٤م ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم اعمًكتح٘ملم ًمرمحك٦م اهلل: ىمك٤مل شمٕمك٤ممم -6

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
                                                                          

 ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م وشمرسمٞمتٝم٤م. :( سم٤مب2125(، وُمًٚمؿ  2455رواه اًمٌخ٤مري   (2)

طمدي٨م طمًـ صكحٞمص. واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف. وصكححف إًمٌك٤م) ذم  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

صدوم٥م »ظ: سمٚمٗم (4871  ؾمٕمٞمدأيب  صحٞمص اجل٤مُمع قمـ( قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ. وذم 3727صحٞمص اًمؽمُمذي  

 .شْمٖمئ نمّم٤م ايمرب وصٙم٥م ايمرضمؿ سمزيد دم ايمٔمٚمر وهمٔمؾ اظمٔمروف سمٗمل َمِم٣مرع ايمًقءايمن سمُ 

سمٞم٤من اإليامن اًمذي يدظمؾ سمف اجلٜم٦م وأن  :( سم٤مب24وضمقب اًمزيم٤مة، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب2443رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 دظمؾ اجلٜم٦م. ;ُمـ متًؽ سمام أُمر سمف
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 .[72]ايمتقزم٥م: ﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ

ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙملف » :طُمـ طمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ىم٤مل اًمٜمٌل ص٤مطمٌٝم٤م  أن اهلل شمٕم٤ممم ئمؾُّ  -7

شورصمؾ سمِمد  زمِمدوم٥م همٟمطمٖم٣مه٣م ضمتك ٓ سمٔمٙمؿ ؾماميمف َم٣م سمٛمٖمؼ يٚمٝمٛمف :يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف
(1)

. 

قب ًمٚمٜمٗمقس، واعمحٌقب ٓ يٌكذل وذًمؽ أن اعم٤مل حمٌ أهن٤م دًمٞمؾ قمغم صدق إيامن اعمزيمل، -8

ٕهنك٤م  ٞم٧م اًمزيمك٤مة صكدىم٦م;ٛمِّ إٓ اسمتٖم٤مء حمٌقب ُمثٚمف أو أيمثر، سمؾ اسمتٖم٤مء حمٌقب أيمثر ُمٜمف، وهلذا ؾُم 

 شمدل قمغم صدق ـمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ًمرو٤م اهلل قمز وضمؾ.

أهن٤م ؿمٙمر ًمٜمٕمٛم٦م اعم٤مل: وم٤معم٤مل ُم٤مل اهلل واًمٕمٌد ويمٞمؾ قمٚمٞمف يٍمومف طمٞم٨م أُمر ؾمٞمده وُم٤مًمٙمكف  -9

راضمٝم٤م ي١مدي ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اعم٤ملاحل٘مٞم٘مل، وم٢ٌمظم
 (2)

. 

 ٙمٗمٝم٥م:وَمـ همقا ده٣م اخُل »

 أهن٤م شمٚمحؼ اعمزيمل سمريم٥م اًمٙمرُم٤مء ذوي اًمًامطم٦م واًمًخ٤مء. -2

واًمرامحقن -أن اًمزيم٤مة شمًتقضم٥م اشمّم٤مف اعمزيمل سم٤مًمرمح٦م واًمٕمٓمػ قمغم إظمقاٟمف اعمٕمدُملم  -1

 يرمحٝمؿ اهلل.

نمح اًمّمكدر ويًٌكط اًمكٜمٗمس أٟمف ُمـ اعمِم٤مهد أن سمذل اًمٜمٗمس اعم٤مزم واًمٌد) ًمٚمٛمًٚمٛملم ي -3

 سمح٥ًم ُم٤م يٌذل ُمـ اًمٜمٗمع إلظمقاٟمف. ٤مويقضم٥م أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن حمٌقسمً 

ك اإن ذم اًمزيم٤مة شمٓمٝمػمً  -1 ڱ ڱ ڱ ﴿ ص يمكام ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:ٕظمالق سم٤مذهل٤م ُمـ اًمٌخكؾ واًمِمُّ

 .[203:ايمتقزم٥م] ﴾ڱ ں ں ڻ

 وَمـ همقا ده٣م آصمتامفمٝم٥م:

 قمٔمؿ ذم هم٤مًم٥م اًمٌالد.حل٤مضم٦م اًمٗم٘مراء اًمذيـ هؿ اًمًقاد إ ٤مأن ومٞمٝم٤م دومٕمً  -2

وًمذًمؽ يم٤من أطمد ضمٝم٤مت اًمزيم٤مة اجلٝم٤مُد  ،ُمـ ؿم٠مهنؿ ٤مأن ذم اًمزيم٤مة شم٘مقي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ورومٕمً  -1

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

أن ومٞمٝم٤م إزاًم٦م ًمألطم٘م٤مد واًمْمٖم٤مئـ اًمتل شمٙمقن ذم صدور اًمٗم٘مراء واعمٕمقزيـ، ومك٢من اًمٗم٘مكراء إذا  -3

ٓ سم٘مٚمٞمؾ وٓ سمٙمثػم، ومرسمام حيٛمٚمكقن قمكداوة  رأوا متتع إهمٜمٞم٤مء سم٤مُٕمقال وقمدم اٟمتٗم٤مقمٝمؿ سمٌمء ُمٜمٝم٤م،

وطم٘مًدا قمغم إهمٜمٞم٤مء طمٞم٨م مل يراقمقا هلؿ طم٘مقىًم٤م، ومل يدومٕمقا هلؿ طم٤مضم٦م، ومك٢مذا سف إهمٜمٞمك٤مء هلكؿ 
                                                                          

 إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م.ومْمؾ  :( سم٤مب2142(، وُمًٚمؿ  :73رواه اًمٌخ٤مري   (2)

(، وٟميككة اًمٜمٕمككٞمؿ 9-7ص:  3 ج –سمككق ُم٤مًمككؽ يمككامل سمككـ اًمًككٞمد ؾمكك٤ممل أ اٟمٔمككر صككحٞمص وم٘مككف اًمًككٜم٦م / (1)

 7/3327.) 
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 زاًم٧م هذه إُمقر وطمّمٚم٧م اعمقدة واًمقئ٤مم. ،ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمقاهلؿ قمغم رأس يمؾ طمقل

َمل٣م »أٟمف ىمك٤مل:  طدي٨م قمـ اًمٜمٌل ًمألُمقال وشمٙمثػًما ًمؼميمتٝم٤م، يمام ضم٤مء ذم احلأن ومٞمٝم٤م شمٜمٛمٞم٦م  -1

شٞمٗمِم٦م صدوم٥م َمـ َم٣مل
(1)

٤م وم٢مهن٤م ًمـ شمٜم٘مّمف سمريم٦م وزي٤مدة ذم صدىم٦م اعم٤مل قمددي  . أي: إن ٟم٘مّم٧م 

ی ی ی ی جئ حئمئ ﴿ :يمام ىمك٤مل شمٕمك٤ممم ،اعمًت٘مٌؾ سمؾ خيٚمػ اهلل سمدهل٤م وي٤ٌمرك ًمف ذم ُم٤مًمف

يٗملقل اهلل فملز »ذم احلكدي٨م اًمّمكحٞمص:  ط ، وىمكقل اًمٜمٌكل[39ؽملٌٟم:] ﴾ىئ يئ جب حب

 .شأٞمٖمؼ ٞمٛمٖمؼ فمٙمٝمؽ : ي٣م ازمـ آدموصمؾ

أن ًمف ومٞمٝم٤م شمقؾمٕم٦م وسمًًٓم٤م ًمألُمقال وم٢من إُمكقال إذا سف ُمٜمٝمك٤م رء اشمًكٕم٧م دائرهتك٤م  -5

سمخالف إذا يم٤مٟم٧م دوًم٦م سملم إهمٜمٞمك٤مء ٓ حيّمكؾ اًمٗم٘مكراء قمكغم رء  ،واٟمتٗمع هب٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

شُمٜمٝم٤م
(2)

. 

 .قًم٦م قمغم طم٥م ُمـ أطمًـ إًمٞمٝم٤مٕن اًمٜمٗمقس جمٌ ;شمثٌٞم٧م أواس اعمقدة سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم -6

ومٝمذه اًمٗمقائد يمٚمٝم٤م ذم اًمزيمك٤مة . احل٤مضم٦م وُمٜمٝم٤م: شمٕمقيد اعمًٚمؿ صٗم٦م اجلقد واًمٙمرم واًمٕمٓمػ قمغم ذي -7

 .شمدل قمغم أن اًمزيم٤مة أُمر ضوري إلصالح اًمٗمرد واعمجتٛمع. وؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ

 ( فطٌ ايعاٌَ ع٢ً ايصدق١ ٚاخلاشٕ إذا ناْا أَٝٓني2) 

ايمٔم٣مَمؾ فمعم ايمِمدوم٥م زم٣محلؼ يمقصمف » ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: طمدي٨م فمـ راهمع زمـ 

شاهلل سمٔم٣ملم ىم٣ميمٕم٣مزي دم ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ ضمتك يرصمع إلم أهٙمف
(3)

. 

إن اخل٣مزن اظمًٙمؿ إَمكم ايمذي يٛمٗمؾ َم٣م »أٟمف ىم٤مل:  طقمـ اًمٜمٌل  :وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

شإلم ايمذي أَمر زمف أضمد اظمتِمدومكم ا ؿمٝم٥ٌم زمف ٞمٖمًف همٝمدهمٔمف َمقهمرً أَمر زمف همٝمٔمْمٝمف ىم٣مَماًل 
(4)

. 

شطمغم ايم٘م٤ًم ىم٤ًم ايمٔم٣مَمؾ إذا ٞمِمح» ىم٤مل: طقمـ اًمٜمٌل  :وفمـ أيب هريرة 
(5)

. 

                                                                          

 اًمٕمٗمق واًمتقاوع.: اؾمتح٤ٌمب ( سم٤مب3699رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.4-2.  ص: حمٛمد اًمّم٤مًمص اًمٕمثٞمٛملم اًمزيم٤مة وومقائده٤م / ًمٚمِمٞم: (1)

 :واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وىمك٤مل اًمؽمُمكذيرواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف وأسمق داود  صحٝمح: (3)

ايمٔم٣مَملؾ إذا »: ططمدي٨م طمًـ. ورواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وًمٗمٔمف ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وصكححف إًمٌك٤م) ذم  شاؽمتٔمٚمؾ همٟمطمذ احلؼ وأفمْمك احلؼ مل يزل ىم٣مظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ اهلل ضمتلك يرصملع إلم زمٝمتلف

 .(884صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 ر اخل٤مزن إُملم.ضم( سم٤مب أ2134(، وُمًٚمؿ  :246رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.887رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (5)
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٣م َمـ اؽمتٔمٚمٙمٛم٣مه فمعم فمٚمؾ همرزومٛم٣مه رزوًمل» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ زمريدة فمـ أزمٝمف 

شطمذ زمٔمد ذيمؽ همٜمق نمٙمقلهمام أُ 
(1)

. 

زد ي٘م٤مل ًمفرضماًل  طٜمٌل اؾمتٕمٛمؾ اًم وم٣مل: وفمـ أيب محٝمد ايم٣ًمفمدي  اسـم اًمٚمتٌٞم٦م قمغم اًمّمدىم٦م  :ُمـ ٕا

أَمل٣م »ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىمك٤مل:  طوم٘م٤مم رؾمقل اهلل  :هدي إزم ىم٤ملُم٤م ًمٙمؿ وهذا أُ  هذا :ومٚمام ىمدم ىم٤مل

هدي٦م رم أهملال زمٔمد هم١مين أؽمتٔمٚمؾ ايمرصمؾ َمٛم٘مؿ فمعم ايمٔمٚمؾ مم٣م وٓ ين اهلل همٝمٟمي همٝمٗمقل هذا َم٣م يم٘مؿ وهذا هدي٥م أُ 

زمٕمغم ضمٗملف إٓ يمٗملل اهلل  ؾمٝمئ٣ًم٣م واهللٓ  يٟمطمذ أضمد َمٛم٘مؿ  زمٝم٦م أزمٝمف وأَمف ضمتك سمٟمسمٝمف هديتف إن ىم٣من ص٣مدومً صمٙمس دم

ـ   صمؿ رومع  شا يمف رنم٣مء وٓ زمٗمرة هل٣م طمقار أو ؾم٣مة سمٝمٔمرا َمٛم٘مؿ يمٗمل اهلل حيٚمؾ زمٔمغمً أضمًد  حيٚمٙمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همال أفمرهم

شفمٝمٛمل وؽمٚمع أذينايمٙمٜمؿ هؾ زمٙمٕم٦م؟ زمٌم » يديف طمتك ُرؤي سمٞم٤مض إسمٓمٞمف ي٘مقل:
(2)

. 

 فطٌ ايتعفف ٚاالضتػٓا٤ عٔ ايٓاع -3
سمٔم٣ملم: هلل  ا ل  ۀ ﴿وم٣م ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

﮲  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

 .[173ايمٌٗمرة:] ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

أسم٘مٖملؾ يملف  ؾملٝمًئ٣مَمـ سم٘مٖمؾ رم أن ٓ يًلٟمل ايمٛمل٣مس » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ شمقزم٣من 

شؿمٞمًئ٤مأطمدا وم٘مٚم٧م أٟم٤م ومٙم٤من ٓ ي٠ًمل  شزم٣مجلٛم٥م
(3)

. 

ايمٝمد ايمٔمٙمٝم٣م طمغم َمـ ايمٝمد ايمًٖمعم وازمدأ زمٚمـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام 

شئمٖمف اهلل وَمـ يًتٕمـ يٕمٛمف اهلل ػك وَمـ يًتٔمٖمسمٔمقل وطمغم ايمِمدوم٥م َم٣م ىم٣من فمـ ـمٜمر نمٛمً 
(4)

. 

ًمقه وم٠مقمٓم٤مهؿ صمؿ ؾم٠م ط٤م ُمـ إٟمّم٤مر ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل أن أٟم٤مؾًم  :وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

َم٣م ي٘مقن فمٛمدي َمـ طمغم همٙملـ أدطملره » :وم٠مقمٓم٤مهؿ صمؿ ؾم٠مًمقه وم٠مقمٓم٤مهؿ طمتك إذا ٟمٗمد ُم٤م قمٜمده ىم٤مل

ا يِمػمه اهلل وَم٣م أفمْملك اهلل أضملًد  :يٕمٛمف اهلل وَمـ يتِمػم :وَمـ يًتٕمـ ،ئمٖمف اهلل :فمٛم٘مؿ وَمـ اؽمتٔمػ  

                                                                          

 (.7134(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3:54داود  أيب  رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص صحٝمح: (2)

 ،( سمك٤مب حتكريؿ هكداي٤م اًمٕمكامل2943ٝمدى ًمف، وُمًكٚمؿ  ًمٕم٤مُمؾ ًمٞمُ اطمتٞم٤مل ا :( سم٤مب7689رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 وأسمق داود. وىمقًمف وشمٞمٕمر: أي شمّمٞمص واًمٞمٕم٤مر صقت اًمِم٤مة.

رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص وقمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ىم٤مل: ٓ شمًك٠مل اًمٜمك٤مس  صحٝمح: (3)

ًمٜمٞمكف طمتكك يٜمكزل ومٞم٠مظمكذه. وصكححف ومٙم٤من صمقسم٤من ي٘مع ؾمقـمف وهق رايم٥م ومال ي٘مكقل ٕطمكد ٟم٤مو :ىم٤مل ؿمٞمًئ٤م

 (.924صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ، (2754داود  أيب  إًم٤ٌم) ذم صحٞمص

 سمٞم٤من أن اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ظمػم ُمـ اًمٞمد اًمًٗمغم. :( سم٤مب2145وُمًٚمؿ   ،( واًمٚمٗمظ ًمف2472رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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شفمْم٣مء هق طمغم يمف وأوؽمع َمـ ايمِمػم
(1)

. 

ً٘مكم ايمذي سمرده ايمٙمٗمٚم٥م وايمٙمٗمٚمت٣من وايمتٚمرة وايمتٚمرسمل٣من يمٝمس اظم» وم٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

ٟمل ايمٛم٣مس ـ يمف همٝمتِمد  فمٙمٝمف وٓ يٗمقم همٝم ٓ جيد نمٛمًك يٕمٛمٝمف وٓ يٖمْم شويم٘مـ اظمً٘مكم ايمذي 
(2)

. 

ـ فمٚمرو  ـ فمٌد اهلل زم ـ أؽمٙمؿ وُرز  ىمٖم٣مهم٣م وومٛمٔمف اهلل زمام آسم٣مه»وم٣مل:طأن رؽمقل اهلل  وفم شومد أهمٙمح َم
(3)

 

دي يمإلؽمالم وىم٣من فمٝمُمف قزمك ظمـ هُ ؿمُ » يٗمقل: طع رؽمقل اهلل أٞمف ؽمٚم وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

ش٣م وومٛمعىمٖم٣مهمً 
(4)

. 

ٓ سمزال اظمًلٟميم٥م زمٟمضملدىمؿ ضمتلك يٙمٗملك اهلل سمٔمل٣ملم ويملٝمس دم » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل   فمـ ازمـ فمٚمر

شزفم٥م حلؿوصمٜمف َمُ 
(5)

. 

ا همٙمٝمًلتٗمؾ ا هم١مٞمام يًٟمل مجرً َمـ ؽمٟمل ايمٛم٣مس سم٘مثرً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شأو يمٝمًت٘مثر
(6)

. 

وم٠مقمٓم٤م) صمؿ ؾم٠مًمتف وم٠مقمٓم٤م) صمؿ ؾم٠مًمتف وم٠مقمٓم٤م)  طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام 

قرك يمف همٝمف وَمـ أطمذه زم١مذاف ٞمٖمس هذا اظم٣مل طمي ضمٙمق همٚمـ أطمذه زمًخ٣موة ٞمٖمس زمُ  !ي٣م ضم٘مٝمؿ» صمؿ ىم٤مل:

يك٤م  :ىمك٤مل طمٙمكٞمؿ وم٘مٚمك٧م شًلٖمعممل ي٣ٌمرك يمف همٝمف وىم٣من ىم٣ميمذي يٟمىمؾ وٓ يُمٌع وايمٝمد ايمٔمٙمٝم٣م طمغم َمـ ايمٝملد ايم

يكدقمق  ومٙم٤من أسمق سمٙمر  ،طمتك أوم٤مرق اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمئ٤ًما سمٕمدك واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٓ أرزأ أطمدً  !رؾمقل اهلل

يك٤م  :دقم٤مه ًمٞمٕمٓمٞمكف ومك٠مسمك أن ي٘مٌٚمكف وم٘مك٤مل صمؿ إن قمٛمر  ؿمٞمئ٤ًم، ًمٞمٕمٓمٞمف اًمٕمٓم٤مء ومٞم٠مسمك أن ي٘مٌؾ ُمٜمف طمٙمٞماًم 

اًمذي ىمًؿ اهلل ًمف ذم هذا اًمٗمكلء ومٞمك٠مسمك أن ُمٕمنم اعمًٚمٛملم أؿمٝمديمؿ قمغم طمٙمٞمؿ أ) أقمرض قمٚمٞمف طم٘مف 

 قذم طمتك شمُ  طا ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمد اًمٜمٌل ي٠مظمذه ومل يرزأ طمٙمٞمؿ أطمدً 
(7)

. 

قمكغم رؾمكقل  ىمدم قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ وإىمرع سمـ طمك٤مسمس  :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ ازمـ احلٛمٓمٙمٝم٥م 
                                                                          

 (.2164(، وُمًٚمؿ  2511رواه ُم٤مًمؽ واًمٌخ٤مري   (2)

 وٓ يٗمٓمـ ًمف ومٞمتّمدق قمٚمٞمف. كاعمًٙملم اًمذي ٓ جيد همٜمً  :( سم٤مب:214(، وُمًٚمؿ  2517رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ذم اًمٙمٗم٤مف واًم٘مٜم٤مقم٦م، واًمؽمُمذي وهمػممه٤م. :( سم٤مب2165رواه ُمًٚمؿ   (3)

صحٞمص قمغم ذط ُمًكٚمؿ صكحٞمص  :واحل٤ميمؿ وىم٤مل ،طمدي٨م طمًـ صحٞمص :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 .(4:42اجل٤مُمع 

 ًم٘مٜم٤مقم٦م ٓ يزيد قمغم ىمدر احل٤مضم٦م.٤م قمـ اًم١ًمال ُمع اٗما اًمٙمٗم٤مف ُمـ اًمرزق ُم٤م يمُ 

 (.2151ُمـ ؾم٠مل اًمٜم٤مس شمٙمثرا، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب2516رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 يمراه٦م اعم٠ًمًم٦م ًمٚمٜم٤مس. :( سم٤مب2151رواه ُمًٚمؿ   (6)

وإذاف اًمكٜمٗمس هكق  ؿمكٞمًئ٤ممل ي٠مظمكذ ُمكـ أطمكد  :(. يرزأ: ُمٕمٜم٤مه2146(، وُمًٚمؿ  ::36رواه اًمٌخ٤مري   (7)

 وة اًمٜمٗمس ود ذًمؽ.شمٓمٚمٕمٝم٤م وـمٛمٕمٝم٤م وذهٝم٤م. وؾمخ٤م
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كوم٠ًمٓه وم٠مُمر ُمٕم٤موي٦م ومٙمت٥م هلكام ُمك٤م ؾمك٠مٓ طاهلل  ُمتكف ف ذم قمام، وم٠مُمك٤م إىمكرع وم٠مظمكذ يمت٤مسمكف ومٚم٘ما

 إمم ىمكقُمل أشمرا) طم٤مُماًل  !ي٤م حمٛمد :وم٘م٤مل طرؾمقل اهلل  وأُم٤م قمٞمٞمٜم٦م وم٠مظمذ يمت٤مسمف وأشمك سمف ،واٟمٓمٚمؼ

وم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل  طوم٠مظمؼم ُمٕم٤موي٦م سم٘مقًمكف رؾمكقل اهلل ٤م ٓ أدري ُم٤م ومٞمف يمّمحٞمٗم٦م اعمتٚمٛمس يمت٤مسمً 

وكع وهق أطمكد رواشمكف ذم ُمق -ىم٤مل اًمٜمٗمٞمكم شَمـ ؽمٟمل وفمٛمده َم٣م يٕمٛمٝمف هم١مٞمام يًت٘مثر َمـ ايمٛم٣مر» :ط

وُمك٤م  :-ذم ُمقوع آظمكر -وُم٤م يٖمٜمٞمف؟ ىم٤مل اًمٜمٗمٞمكم !وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل شَمـ مجر صمٜمٛمؿ» :-آظمر

شٕمديف وئمُمٝمفومدر َم٣م يُ » :اًمٖمٜمك اًمذي ٓ شمٜمٌٖمل ُمٕمف اعم٠ًمًم٦م ىم٤مل
(1)

. 

ُمـ وضمد همكداء  :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ -يٕمٜمل طمدي٨م ؾمٝمؾ-اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم شم٠مويٚمف  وم٣مل اخلْم٣ميب:

قمغم فم٤مهر احلدي٨م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٟمكام هكق ومكٞمٛمـ وضمكد همكداء  مل حتؾ ًمف اعم٠ًمًم٦م ;يقُمف وقمِم٤مءه

ُمك٧م قمٚمٞمكف اعمًك٠مًم٦م رّ وقمِم٤مء قمغم دائؿ إوىم٤مت وم٢مذا يم٤من قمٜمده ُم٤م يٙمٗمٞمف ًم٘مقشمف اعمكدة اًمٓمقيٚمك٦م طُم 

يٕمٜمل إطم٤مدي٨م اًمتكل ومٞمٝمك٤م شم٘مكدير -هذا ُمٜمًقخ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م  :وىم٤مل آظمرون

أوىمٞم٦م أو ىمٞمٛمتٝم٤ماًمٖمٜمك سمٛمٚمؽ مخًلم درمه٤م أو ىمٞمٛمتٝم٤م أو سمٛمٚمؽ 
(2)

. 

٤م ٕطمدمه٤م قمغم أظمكر. وىمكد يمك٤من ادقم٤مء اًمٜمً: ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام وٓ أقمٚمؿ ُمرضمحً  وم٣مل احل٣مهمظ:

٤م ُمكع يمًكٌف وٓ يٖمٜمٞمكف إًمكػ ُمكع ىمد يٙمقن اًمرضمؾ سم٤مًمدرهؿ همٜمٞم   :ي٘مقل -رمحف اهلل-اًمِم٤مومٕمل 

وٕمٗمف ذم ٟمٗمًف ويمثرة قمٞم٤مًمف
(3)

. 

ص٤مًمص وأمحد سمـ طمٜمٌكؾ وإؾمكح٤مق سمكـ وىمد ذه٥م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك واحلًـ سمـ »

شدومع إًمٞمف رء ُمـ اًمزيم٤مة٤م أو ىمٞمٛمتٝم٤م ُمـ اًمذه٥م ٓ يُ راهقيف إمم أن ُمـ ًمف مخًقن درمهً 
(4)

. 

وىمك٤مل أصكح٤مب  .٤م ومٝمق همٜمكلُمـ ًمف أرسمٕمقن درمهً  :ويم٤من احلًـ اًمٌٍمي وأسمق قمٌٞمد ي٘مقٓن

ُمع ىمقهلؿ ُمـ يم٤من ًمف  ٤م٤م ُمٙمتًًٌ ون اًمٜمّم٤مب وإن يم٤من صحٞمحً يٛمٚمؽ دُ  ـْ جيقز دومٕمٝم٤م إمم ُمَ  :اًمرأي

 ىمقت يقُمف ٓ حيؾ ًمف اًم١ًمال اؾمتدٓ هبذا احلدي٨م وهمػمه واهلل أقمٚمؿ.

                                                                          

داود أيب  صكحٞمص ذم رواه أسمكق داود واًمٚمٗمكظ ًمكف واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف. وصكححف إًمٌك٤م) صحٝمح: (2)

 (.2959(، واعمِمٙم٤مة  7391(، وصحٞمص اجل٤مُمع  :273 

اًمٜمك٤مذ: دار ( 6/36  -حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي أسمكق اًمٓمٞمك٥م/  داودأيب  قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ (1)

 .2526اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  -سمػموت –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

( 5/215  -يػميقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌكد اًمكؼم اًمٜمٛمك/  اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م) وإؾم٤مٟمٞمداٟمٔمر  (3)

 .2498اعمٖمرب،  -اًمٜم٤مذ: وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

 (.5/212اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (1)
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 فطٌ َٔ ْصيت ب٘ فاق١ أٚ ساد١ فأْصهلا باهلل تعاىل -4
َمـ ٞمزيم٦م زمف هم٣موم٥م همٟمٞمزهل٣م زم٣ميمٛم٣مس مل سمًلد » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

شهمٝمقؾمؽ اهلل يمف زمرز  فم٣مصمؾ أو آصمؾهم٣مومتف وَمـ ٞمزيم٦م زمف هم٣موم٥م همٟمٞمزهل٣م زم٣مهلل 
(1)

. 

فمش َم٣م ؾمئ٦م هم١مٞملؽ  !ي٣م حمٚمد»: وم٘م٤مل طضم٤مء ضمؼميؾ إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

وافمٙمؿ أن ذف اظم٠مَمـ ومٝم٣مم  ،َمٝم٦م وافمٚمؾ َم٣م ؾمئ٦م هم١مٞمؽ جمزي زمف وأضم٤ٌم َمـ ؾمئ٦م هم١مٞمؽ َمٖم٣مرومف

شايمٙمٝمؾ وفمزه اؽمتٕمٛم٣مؤه فمـ ايمٛم٣مس
(2)

. 

 ؟!حتؾ يمف اظمًٟميم٥م ـْ َمَ 

 وم٘مك٤مل: ،أؾمك٠مًمف ومٞمٝمك٤م طوم٠مشمٞم٧م رؾمكقل اهلل  ،حتٛمٚم٧م مح٤مًم٦م زمـ خم٣مر  اهلالرم وم٣مل: فمـ ومٌٝمِم٥م

ي٣م ومٌٝمِمل٥م ! إن اظمًلٟميم٥م ٓ حتلؾ إٓ ٕضملد ». ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل: شهمٛمٟمَمر يمؽ هب٣م ،أومؿ ضمتك سمٟمسمٝمٛم٣م ايمِمدوم٥م»

ورصملؾ أصل٣مزمتف صم٣م حل٥م  ،شمالشم٥م: رصمؾ حتٚمؾ مح٣ميم٥م همحٙم٦م يملف اظمًلٟميم٥م ضمتلك يِملٝمٌٜم٣م شملؿ يٚمًلؽ

ورصملؾ  ،-ا َمـ فمٝمشؽمدادً  أو ىم٤مل- ٣م َمـ فمٝمشيمف اظمًٟميم٥م ضمتك يِمٝم٤م ومقاَمً اصمت٣مضم٦م َم٣ميمف همحٙم٦م 

٣م هم٣موم٥م. همحٙم٦م يملف اظمًلٟميم٥م. أص٣مزمتف هم٣موم٥م ضمتك يٗمقم شمالشم٥م َمـ ذوي احلج٣م َمـ ومقَمف: يمٗمد أص٣مزم٦م همالٞمً 

٣م ! ؽملحتً ومٌٝمِم٥م َمـ اظمًٟميم٥م، ي٣مهمام ؽمقاهـ  -ا َمـ فمٝمش ؽمدادً  أو ىم٤مل -٣م َمـ فمٝمشضمتك يِمٝم٤م ومقاَمً 

ش٣ميٟمىمٙمٜم٣م ص٣مضمٌٜم٣م ؽمحتً 
(3)

. 

 (5 فطٌ َٔ دا٤ٙ غ٤ٞ َٔ غري َطأي١ ٚال إغساف ْفظ فكبً٘ -5
أقمٓمكف  :يٕمٓمٞمٜمل اًمٕمٓم٤مء وم٠مىمقل طيم٤من رؾمقل اهلل  :ؾمٛمٕم٧م قمٛمر ي٘مقل وم٣مل: فمـ ازمـ فمٚمر 

                                                                          

صكحٞمص  :وىمك٤مل .واحلك٤ميمؿ ،طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص همريك٥م :واًمؽمُمذي وىمك٤مل ،رواه أسمق داود صحٝمح: (2)

ك آضمكؾ. يقؿمكؽ أي ينكع. إُمك٤م سمٛمكقت قم٤مضمكؾ أو همٜمًك ;أوؿمؽ اهلل ًمكف سمك٤مًمٖمٜمك :اإلؾمٜم٤مد إٓ أٟمف ىم٤مل ومٞمف

 (.7677وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   

 (.935. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م رىمؿ  رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ :ضمًـ (1)

 ًمف اعم٠ًمًم٦م. حتؾا  ـْ ( سم٤مب ُمَ 2155رواه ُمًٚمؿ   (3)

َمل٣م أؿمٔمٚمل٦م ٞمٖمًلؽ همٜملق يملؽ » :ىمٚم٧م: واًمٗمْمؾ ذم ذًمؽ إُم٤م سم٤مًمتقؾمٕم٦م قمغم أهٚمف سم٤معم٤مل ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمص (1)

صدوم٥م وَم٣م أؿمٔمٚم٦م ويمدك همٜمق يمؽ صدوم٥م وَم٣م أؿمٔمٚم٦م زوصمؽ همٜمق يمؽ صدوم٥م وَم٣م أؿمٔمٚم٦م طم٣مدَمؽ همٜمق يملؽ 

ايمِمدوم٥م فمعم اظمً٘مكم صدوم٥م وفملعم ذوي »ًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي: أو سم٤مًمّمدىم٦م قمغم ذوي اًمرطمؿ حلدي٨م ا شصدوم٥م

. أو سم٤مًمتّمدق سمف قمغم ُمـ طمقًمف ممـ حيت٤مضمف ُمـ اًمٗم٘مراء وم٘مد ٓ يتٗمٓمـ اًمٖمٜمل عمكـ شصدوم٥م وصٙم٥م :ايمرضمؿ شمٛمت٣من

يمٝمس اظمً٘مكم ايمذي سمرده ايمٙمٗمٚم٥م وايمٙمٗمٚمت٣من وايمتٚمرة وايمتٚمرسمل٣من »اًمّمحٞمص: يًتحؼ ُمـ اًمٗم٘مراء يمام ذم احلدي٨م 

 .شك يٕمٛمٝمف وٓ يٖمْمـ يمف همٝمتِمد  فمٙمٝمف وٓ يٗمقم همٝمًٟمل ايمٛم٣مسايمذي ٓ جيد نمٛمً  ويم٘مـ اظمً٘مكم
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طمذه إذا صم٣مءك َمـ هذا اظم٣مل رء وأٞم٦م نمغم َمممف وٓ ؽم٣م ؾ همخلذه » :وم٘م٤مل :أوم٘مر إًمٞمف ُمٜمل ىم٤مل

 :ىمك٤مل ؾمك٤ممل سمكـ قمٌكد اهلل .شَم٣م ٓ هملال سمتٌٔملف ٞمٖمًلؽهمتٚمقيمف هم١من ؾمئ٦م ىمٙمف وإن ؾمئ٦م سمِمد  زمف و

شأقمٓمٞمف ؿمٞمًئ٤موٓ يرد  ؿمٞمًئ٤ما ومألضمؾ ذًمؽ يم٤من قمٌد اهلل ٓ ي٠ًمل أطمدً 
(1)

. 

سمٕمٓم٤مء ومرده قمٛمر  أرؾمؾ إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  طأن رؾمقل اهلل  وقمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر 

ا ٕطمكدٟم٤م أن ٓ ظمكػمً أًمٞمس أظمؼمشمٜم٤م أن  !ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل ش؟مل رددسمف» :طوم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

إٞمام ذيمؽ فمـ اظمًٟميم٥م همٟمَم٣م َم٣م ىم٣من فمـ نمغم َمًٟميم٥م همل١مٞمام » :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ؿمٞمًئ٤مي٠مظمذ ُمـ أطمد 

وٓ ي٠مشمٞمٜمل رء  ؿمٞمًئ٤ما أُم٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ أؾم٠مل أطمدً  :وم٘م٤مل قمٛمر  شهق رز  يرزوم٘مف اهلل

ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م إٓ أظمذشمف 
(2)

. 

َمـ فمرض يمف َمـ هذا ايمرز  رء َمـ نمغم َمًلٟميم٥م »: وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ذ زمـ فمٚمرو 

ش٣م همٙمٝمقصمٜمف إلم َمـ هق أضمقج إيمٝمف َمٛمفوٓ إذاف همٙمٝمتقؽمع زمف دم رزومف هم١من ىم٣من نمٛمٝم  
(3)

. 

6- ِّ  فطٌ صدق١ املك
َمـ سمِمد  زمٔمدل مترة َمـ ىم٤ًم ؿمٝم٤م وٓ يٗمٌؾ اهلل إٓ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

شه ضمتك سم٘مقن َمثؾ اجلٌؾىمام يريب أضمدىمؿ همٙمق   ،ف شمؿ يرزمٝمٜم٣م يمِم٣مضمٌٜم٣مايمْمٝم٤م هم١من اهلل يٗمٌٙمٜم٣م زمٝمٚمٝمٛم
(4)

. 

إن اهلل يملغميب ٕضملدىمؿ ايمتٚملرة وايمٙمٗمٚمل٥م ىملام يلريب » ومل٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

شضمدٍ ه أو همِمٝمٙمف ضمتك سم٘مقن َمثؾ أُ أضمدىمؿ همٙمق  
 (5)

. 
                                                                          

 سم٤مطم٦م إظمذ عمـ أقمٓمل.إ :( سم٤مب2156(، وُمًٚمؿ  2515رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ؾمكٛمٕم٧م قمٛمكر سمكـ  : ورواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ زيد سمكـ أؾمكٚمؿ قمكـ أسمٞمكف ىمك٤ملرواه ُم٤مًمؽ هٙمذا ُمرؾماًل  صحٝمح: (1)

 (.957ًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ي٘مقل ومذيمر سمٜمحقه. وصححف إ اخلٓم٤مب 

 :-رمحكف اهلل-رواه أمحد واًمٓمؼما) واًمٌٞمٝم٘مل وإؾمٜم٤مد أمحد ضمٞمد ىمقي ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحكد سمكـ طمٜمٌكؾ  صحٝمح: (3)

ؾمٞمّمٚمٜمل ومكالن. وصكححف إًمٌك٤م) ذم  ،ؾمٞمٌٕم٨م إزم ومالن :شم٘مقل ذم ٟمٗمًؽ :ىم٤مل ؟ُم٤م اإلذافأيب  ؾم٠مًم٧م

 (.961صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

خ٤مري   (1) ـ ظمزيٛم٦م: 2125(، وُمًٚمؿ  2455رواه اًٌم سم ـ ؿمٝمل٤م سمٗمٌٙمٜمل٣م اهلل َمٛملف »(، وذم رواي٦م  إن ايمٔمٌلد إذا سمِملد  َمل

 -دم ىمػ اهلل »أو ىم٤مل: - وأطمذه٣م زمٝمٚمٝمٛمف همرزم٣مه٣م ىمام يريب أضمدىمؿ َمٜمره أو همِمٝمٙمف وإن ايمرصمؾ يمٝمتِمد  زم٣ميمٙمٗمٚم٥م همؼمزمق دم يد اهلل

إن اهلل يٗمٌؾ ايمِمدوم٥م ويٟمطمذه٣م زمٝمٚمٝمٛملف همغمزمٝمٜمل٣م »: طاهلل . وذم رواي٦م ًمٚمؽمُمذي ىم٤مل رؾمقل شضمتك سم٘مقن َمثؾ اجلٌؾ همتِمدومقا

 (.2:13اٟمٔمر صحٞمص اجل٤مُمع   شٕضمدىمؿ ىمام يريب أضمدىمؿ َمٜمره ضمتك إن ايمٙمٗمٚم٥م يمتِمغم َمثؾ أضُمد

رواه اًمٓمكؼما) واسمككـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واًمٚمٗمككظ ًمكف. وصكححف إًمٌكك٤م) ذم صكحٞمص اجلكك٤مُمع  صلحٝمح: (5)

 و اًمٗمّمٞمؾ( وًمد اًمٜم٤مىم٦م إمم أن يٗمّمؾ قمـ أُمف.(. اًمٗمٚمق(: هق اعمٝمر أول ُم٤م يقًمد. 2926 
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ل ُمٜمٝمك٤م إٓ يمتٗمٝمك٤م ُم٤م سم٘مك :ىم٤مًم٧م ش؟َمٛمٜم٣م َم٣م زمٗمل» :طأهنؿ ذسمحقا ؿم٤مة وم٘م٤مل اًمٜمٌل  :وفمٛمٜم٣م 

شزمٗمل ىمٙمٜم٣م نمغم ىمتٖمٜم٣م» :ىم٤مل
(1)

. 

طمغم ايمِمدوم٥م َم٣م أزمٗم٦م نمٛمك وايمٝمد ايمٔمٙمٝم٣م طملغم َملـ ايمٝملد » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

أٞمٖمؼ فملقم أو زمٔمٛملل  :أٞمٖمؼ فمقم أو ؿمٙمٗمٛمل ويٗمقل ممٙمقىمؽ :سمٗمقل اَمرأسمؽ -ايمًٖمعم وازمدأ زمٚمـ سمٔمقل

ش؟!!سم٘مٙمٛم٣م ـْ إلم َمَ  :ويٗمقل ويمدك
(2)

. 

شصمٜمد اظمٗمؾ وازمدأ زمٚمـ سمٔمقل»:ىم٤مل؟ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمّمدىم٦م أومْمؾ ٞمف وم٣مل:أ وفمٛمف 
(3)

. 

 :وم٘م٤مل رضمؾ شؽمٌؼ درهؿ َم٣م ٥م أيمػ درهؿ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:أيًّم٣م  وفمـ أيب هريرة 

رصمؾ يمف َم٣مل ىمثغم أطمذ َمـ فمروف َم٣م ٥م أيمػ درهلؿ سمِملد  هبل٣م » :ىم٤مل !ويمٞمػ ذاك ي٤م رؾمقل اهلل

شذ أضمدمه٣م همتِمد  زمفورصمؾ يمٝمس يمف إٓ درمه٣من همٟمطم
(4)

. 

َم٣م َمٛم٘مؿ َمـ أضملد إٓ ؽملٝم٘مٙمٚمف » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ 

همٝمٛمٓمر أؾمٟمم َمٛمف همال يرى إٓ َم٣م وملدم  ،اهلل يمٝمس زمٝمٛمف وزمٝمٛمف سمرمج٣من همٝمٛمٓمر أيٚمـ َمٛمف همال يرى إٓ َم٣م ومدم

شمترة همٝمٛمٓمر زمكم يديف همال يرى إٓ ايمٛم٣مر سمٙمٗم٣مء وصمٜمف هم٣مسمٗمقا ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ
(5)

. 

اؽمتؼمي َمـ ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ متلرة هم١مهنل٣م  !ي٣م فم٣م ُم٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

شسمًد َمـ اجل٣م ع َمًده٣م َمـ ايمُمٌٔم٣من
(6)

. 

ووم٣مل َم٣ميمؽ دم اظمقؿمٟم
 (7)

وسملم يكدهي٤م  --٤م اؾمتٓمٕمؿ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم سمٚمٖمٜمل أن ُمًٙمٞمٜمً  :
                                                                          

أهنكؿ شمّمكدىمقا هبك٤م إٓ يمتٗمٝمك٤م. وصكححف  :طمدي٨م طمًـ صحٞمص وُمٕمٜمك٤مه :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (2)

 (.3581إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

هريكرة ُمكدرج. وصكححف أيب  إمم آظمره ُمكـ يمكالم شسمٗمقل اَمرأسمؽ» :رواه اسمـ ظمزيٛم٦م وًمٕمؾ ىمقًمف صحٝمح: (1)

 (992ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  إًم٤ٌم) 

صكحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ. وصكححف  :رواه أسمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (3)

 (.2788داود  أيب  إًم٤ٌم) ذم صحٞمص

صكحٞمص قمكغم ذط  :رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ وىمك٤مل ضمًـ: (1)

( وصكحٞمص 3554(، وصحٞمص اسمكـ ظمزيٛمك٦م  3638ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   ُمًٚمؿ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص

 : أي ُمـ ضم٤مٟمٌف.شَمـ فمروف» :(. ىمقًمف4717اجل٤مُمع  

( وذم 2127وُمًكٚمؿ   ،(اسمٗمقا ايمٛم٣مر ويمق زمُملؼ متلرة وايمٗمٙمٝملؾ َملـ ايمِملدوم٥م) :سم٤مب( 2462رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 .شَمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ أن يًتؼم َمـ ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ مترة همٙمٝمٖمٔمؾ» :رواي٦م

 (.976رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ـ:ضمً (6)

 (.272اٟمٔمر اعمتجر اًمراسمص ًمٚمح٤مومظ اًمدُمٞم٤مـمل ص:   (7)
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 :ر إًمٞمٝم٤م ويٕمج٥م وم٘م٤مًمك٧م قم٤مئِمك٦مومجٕمؾ يٜمٔم ،ظمذ طم٦ٌم وم٠مقمٓمف إي٤مه٤م :يدهي٤م قمٜم٥م وم٘م٤مًم٧م إلٟم٤ًمن

 !!.؟أشمٕمج٥م يمؿ شمرى ذم هذه احل٦ٌم ُمـ ُمث٘م٤مل ذرة

 فطٌ اإلعالٕ بايصدق١ ملٔ قصد إٔ ٜكتد٣ ب٘ -7
ومج٤مءه ىمقم همزاة جمت٤ميب اًمٜمامر  ط يمٜم٤م ذم صدر اًمٜمٝم٤مر قمٜمد رؾمقل اهلل »   : وم٣مل  فمـ صمرير 

عم٤م   ط رؾمقل اهلل ر وضمف قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي سمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ ُمي ومتٛمٕما  ،واًمٕم٤ٌمء ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقف

 ًٓ ٱ ﴿»   :  وم٠مذن وأىم٤مم ومّمغم صمؿ ظمٓم٥م وم٘م٤ملرأى ُم٤م هبؿ ُمـ اًمٗم٤مىم٦م ومدظمؾ صمؿ ظمرج وم٠مُمر سمال

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿» وأي٦م اًمتل ذم احلنم ش ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ  سمِمد  رصمؾ َمـ ديٛم٣مره َمـ »   [ 28: احلمم]   ش ﴾ٿ 

ومج٤مء رضمؾ ُمـ  : ىم٤مل  ش ويمق زمُمؼ مترة»   : طمتك ىم٤مل ش ره َمـ ص٣مع مترهَمـ شمقزمف َمـ ص٣مع زمُ درمهف 

صمؿ شمت٤مسمع اًمٜم٤مس طمتك رأي٧م يمقُملم  : إٟمّم٤مر سمٍمة يم٤مدت يمٗمف شمٕمجز قمٜمٝم٤م سمؾ ىمد قمجزت ىم٤مل

َمـ »   : ط يتٝمٚمؾ يم٠مٟمف ُمذه٦ٌم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ط ُمـ ـمٕم٤مم وصمٞم٤مب طمتك رأي٧م وضمف رؾمقل اهلل 

ـ   ف أصمره٣م وأصمر َمـ فمٚمؾ هب٣م َمـ زمٔمده َمـ نمغم أن يٛمٗمص َمـ أصمقرهؿ دم اإلؽمالم ؽمٛم٥م ضمًٛم٥م همٙم ؽم

ـ   ،رء ٛم٥م ؽمٝمئ٥م ىم٣من فمٙمٝمف وزره٣م ووزر َمـ فمٚمؾ هب٣م َمـ نمغم أن يٛمٗمص َمـ دم اإلؽمالم ؽُم  وَمـ ؽم

شأوزارهؿ رء
(1)

. 

 فطٌ صدق١ ايطس -8
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 .[172ايمٌٗمرة:] ﴾ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﴿ سمٔملل٣ملم: ووملل٣مل

[171ايمٌٗمرة:] ﴾      
(2)

. 

 :إٓ ـمٙملف ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ  »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وم٣مل:  فمـ أيب هريرة 

اإلَم٣مم ايمٔم٣مدل وؾم٣مب ٞمُمٟم دم فم٣ٌمدة اهلل فمز وصمؾ ورصمؾ ومٙمٌف َمٔمٙمؼ زم٣مظم٣ًمصمد ورصمالن حت٣مزم٣م دم اهلل اصمتٚمٔمل٣م 
                                                                          

 .(احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ مترة أو يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم وأهن٤م طمج٤مب ُمـ اًمٜم٤مر  :سم٤مب (2128 رواه ُمًٚمؿ  (2)

ا ا وسمكدرهؿ ه   وسمكدرهؿ هنك٤مرً دق سمكدرهؿ ًمكٞماًل مل يٙمـ ُمٕمف إٓ أرسمٕم٦م دراهؿ ومتّم ىمٞمؾ: ٟمزًم٧م ذم قمكم  (1)

 (.273وسمدرهؿ قمالٟمٞم٦م. اٟمٔمر اعمتجر اًمراسمص ًمٚمح٤مومظ اًمدُمٞم٤مـمل ص:  
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إين أطم٣مف اهلل ورصمؾ سمِمد  زمِمدوم٥م  :ورصمؾ دفمتف اَمرأة ذات َمٛمِم٤م ومج٣مل همٗم٣مل ،سمٖمروم٣م فمٙمٝمففمعم ذيمؽ و

ش٣م همٖم٣مو٦م فمٝمٛم٣مههمٟمطمٖم٣مه٣م ضمتك ٓ سمٔمٙمؿ ؾماميمف َم٣م سمٛمٖمؼ يٚمٝمٛمف ورصمؾ ذىمر اهلل طم٣ميمٝمً 
(1)

. 

ـ ضمٝمدة  ـ َمٔم٣موي٥م زم ل  وفم ـ ايمٌٛم ٣مرك وسمٔم٣ملمإن صدوم٥م ايمن سمْمٖمئ »وم٣مل:ط فم شنمّم٤م ايمرب سم
(2)

. 

صٛم٣م ع اظمٔمروف سمٗملل َمِمل٣مرع ايمًلقء وصلدوم٥م »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  ٣مل:وم وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شوصٙم٥م ايمرضمؿ سمزيد دم ايمٔمٚمر ،نمّم٤م ايمرب ئايمن سمْمٖم
(3)

. 

 فطٌ ايصدق١ ع٢ً ايصٚز ٚاألقازب ٚتكدميِٗ ع٢ً غريِٖ -9
سمِمدومـ ي٣م َمٔمممل ايمٛمًل٣مء »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م:  فمـ زيٛم٤م ايمثٗمٖمٝم٥م اَمرأة فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد

ىم٤مًم٧م: ومرضمٕم٧م إمم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وم٘مٚم٧م: إٟمكؽ رضمكؾ ظمٗمٞمكػ ذات اًمٞمكد وإن  شٝم٘مـويمق َمـ ضمٙم

ىمد أُمرٟم٤م سم٤مًمّمدىم٦م وم٤مئتف وم٤مؾم٠مًمف وم٢من يم٤من ذًمؽ جيزئ قمٜمل وإٓ سومتٝم٤م إمم همػميمؿ وم٘م٤مل  طرؾمقل اهلل 

ُمثكؾ طم٤مضمتٝمك٤م طمك٤مضمتل  طقمٌد اهلل: سمؾ ائتف أٟم٧م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وم٢مذا اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر سم٤ٌمب رؾمكقل اهلل 

 طوم٘مٚمٜمك٤م ًمكف: ائك٧م رؾمكقل اهلل  ًم٘مٞم٧م قمٚمٞمف اعمٝم٤مسم٦م ومخرج قمٚمٞمٜمك٤م سمكالل ىمد أُ  طاهلل  ويم٤من رؾمقل

وم٠مظمؼمه أن اُمرأشملم سم٤مًم٤ٌمب ي٠ًمٟٓمؽ أدمزئ اًمّمدىم٦م قمٜمٝمام قمغم أزواضمٝمام وقمغم أيت٤مم ذم طمجقرمه٤م وٓ 

 شَملـ مهل٣م؟»: طوم٠ًمًمف وم٘م٤مل ًمكف رؾمكقل اهلل  طاؼمه ُمـ ٟمحـ ىم٤مًم٧م: ومدظمؾ سمالل قمغم رؾمقل اهلل 

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  اُمرأة :ىم٤مل شأي ايمزي٣مٞم٤م؟»: طرأة ُمـ إٟمّم٤مر وزيٜم٥م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: اُم

شأصمر ايمٗمرازم٥م وأصمر ايمِمدوم٥م :هلام أصمران»: طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(4)

. 

ايمِمدوم٥م فمعم اظمً٘مكم صدوم٥م وفملعم ذوي ايملرضمؿ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٙمامن زمـ فم٣مَمر 

شصدوم٥م وصٙم٥م :شمٛمت٣من
(5)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م.2142(، وُمًٚمؿ  :73رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ٌك٤م) رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وومٞمف صدىم٦م سمـ قمٌد اهلل اًمًٛملم وٓ سم٠مس سمف ذم اًمِمقاهد. وطمًكٜمف إًم ضمًـ: (1)

 (.999ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.48:8رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (3)

صٛم٣م ع اظمٔمروف سمٗمل َمِم٣مرع ايمًلقء وايمِملدوم٥م طمٖمٝمل٣م »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مًم٧م وروي قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

اظمٔملروف دم ايملدٞمٝم٣م هلؿ أهلؾ سمْمٖمكء نمّم٤م ايمرب وصٙم٥م ايمرضمؿ سمزيد دم ايمٔمٚمر وىمؾ َمٔملروف صلدوم٥م وأهلؾ 

رواه  شوأهؾ اظمٛم٘مر دم ايمدٞمٝم٣م هؿ أهؾ اظمٛم٘مر دم أطمرة وأول َمـ يدطمؾ اجلٛم٥م أهؾ اظمٔمروف ،اظمٔمروف دم أطمرة

 (.9:1اًمٓمؼما) ذم إوؾمط. اٟمٔمرصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م طمدي٨م 

 ًمف. ومْمؾ اًمّمدىم٦م واًمٜمٗم٘م٦م قمغم إىمرسملم واًمٚمٗمظ :( سم٤مب2111(، وُمًٚمؿ  24:4رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رواه اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام واحل٤ميمؿ وىمك٤مل صكحٞمص  صحٝمح: (5)

 =) ايمِمدوم٥م فمعم اظمًل٘مكم صلدوم٥م وفملعم ايمٗمريل٤م صلدومت٣من صلدوم٥م وصلٙم٥م ( اإلؾمٜم٤مد وًمٗمظ اسمـ ظمزيٛم٦م ىم٤مل:
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فملعم » وم٣مل: ؟فمـ ايمِمدوم٣مت أهي٣م أهمّمؾ طؽمٟمل رؽمقل اهلل رصماًل أن  م وفمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزا

شذي ايمرضمؿ ايم٘م٣مؾمح
(1)

. 

ايمِملدوم٥م فملعم ذي ايملرضمؿ  :أهمّملؾ ايمِملدوم٥م» ومل٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أم ىمٙمثقم زمٛم٦م فمٗم٥ٌم 

شايم٘م٣مؾمح
(2)

. 

 فطٌ ايصدق١ عٔ ايٛايدٜٔ -11
شمقص وإ) أفمٜمٝمك٤م ًمكق  إن أُمل اومتٚمت٧م ٟمٗمًٝم٤م ومل :همٗم٣مل ط أسمك ايمٛمٌلرصماًل أن   فمـ فم٣م ُم٥م

شٞمٔمؿ» :ىم٤مل ؟شمٙمٚمٛم٧م ًمتّمدىم٧م ومٚمٝم٤م أضمر إن شمّمدىم٧م قمٜمٝم٤م وزم أضمر
(3)

. 

 فطٌ ايكسض -11
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ ﴿. وىمك٤مل شمٕمك٤ممم:[115] ايمٌٗمرة: ﴾ۆئ ۆئ ۈئ

 .[22]احلديد: ﴾مخ جس حس

َمـ َمٛمح َمٛمٝمحل٥م يملٌـ أو ور  أو »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب

شىم٣من يمف َمثؾ فمتؼ روم٥ٌم :٣مهدى زوم٣مومً 
(4)

. 

ايمِمدوم٥م زمٔممم  :٣م فمعم زم٣مهب٣مدطمؾ رصمؾ اجلٛم٥م همرأى َم٘متقزمً » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شأَمث٣مهل٣م وايمٗمرض زمثامٞمٝم٥م فممم
(5)

. 
                                                                          

 (.4969(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3693وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  =

 (.9:4واه أمحد واًمٓمؼما) وإؾمكٜم٤مد أمحكد طمًكـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  ر صحٝمح: (2)

أن أومْمكؾ اًمّمكدىم٦م قمكغم ذي اًمكرطمؿ  :يٕمٜمكل ،اًمٙم٤مؿمص: هق اًمذي يْمٛمر قمداوشمف ذم يمِمحف وهكق ظمٍمكه

 اًم٘م٤مـمع اعمْمٛمر اًمٕمداوة ذم سم٤مـمٜمف.

 :حف واحلك٤ميمؿ وىمك٤ملرواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ورضم٤مًمف رضمك٤مل اًمّمكحٞمص واسمكـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞم صحٝمح: (1)

 (.9:5(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2221صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.2115وُمًٚمؿ   ،(:371(، 2433رواه اًمٌخ٤مري   (3)

طمدي٨م طمًـ صكحٞمص.  :رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح: (1)

 (،9:1( وإدب اعمٗمكرد  9:9ًمؽمهمٞمك٥م  (، وصكحٞمص ا2:68وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمكذي  

إٟمكام يٕمٜمكل سمكف هدايك٦م  شأو هدى زوم٣مومل٣م» :إٟمام يٕمٜمل سمف ىمرض اًمدرهؿ وىمقًمف شَمٛمح َمٛمٝمح٥م ور » :وُمٕمٜمك ىمقًمف

 اًمٓمريؼ وهق إرؿم٤مد اًمًٌٞمؾ اٟمتٝمك.

ـ محٞمد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ضمًـ: (5) ـ رواي٦م قمت٦ٌم سم  .(11:صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ذم رواه اًمٓمؼما) واًمٌٞمٝم٘مل يمالمه٤م ُم
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َمرة إٓ ىمل٣من ٣م  ومرًو َم٣م َمـ َمًٙمؿ يٗمرض َمًٙماًم » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

شىمِمدومتٜم٣م َمرسمكم
(1)

. 

َمـ ينل فملعم َمٔمنل ينل اهلل فمٙمٝملف دم ايملدٞمٝم٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شوأطمرة
(2)

. 

12- ًٓ  ا ٖٚٛ ٜٟٓٛ ٚفا٤ٙفطٌ َٔ أدإ دٜ
وَملـ  ،َمـ أطمذ أَمقال ايمٛم٣مس يريد أداءهل٣م أدى اهلل فمٛملف» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

ش٣م أسمٙمٖمف اهللأطمذ يريد إسمالهمٜم
(3)

. 

يم٤مٟم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م شمدان ومتٙمثر وم٘م٤مل هل٤م أهٚمٝم٤م ذم ذًمكؽ وُٓمقهك٤م  :وم٣مل وفمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم 

َمل٣م َملـ أضملد » :ي٘مكقل طٓ أشمرك اًمديـ وىمد ؾمٛمٕم٧م ظمٚمٞمكم وصٗمٞمل  :ووضمدوا قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م

ش٣م ئمٙمؿ اهلل أٞمف يريد ومّم٣مءه إٓ أداه اهلل فمٛمف دم ايمدٞمٝم٣ميدان ديٛمً 
(4)

. 

ىم٣من اهلل َمع ايمدا ـ ضمتك يٗما ديٛمف َم٣م مل ي٘ملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ٖمر وم٣ملفمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔم

اذه٥م ومخكذ زم سمكديـ ومك٢م) أيمكره أن  :ومٙم٤من قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ي٘مقل خل٤مزٟمف: ىم٤مل شهمٝمام ي٘ملره اهلل

 .(5)شطأسمٞم٧م ًمٞمٚم٦م إٓ واهلل ُمٕمل سمٕمد اًمذي ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل 

٣م شمؿ صمٜمد دم ومّم٣م ف شمؿ َم٣مت َمـ أَمتل ديٛمً َمـ محؾ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

شومٌؾ أن يٗمّمٝمف همٟمٞم٣م ويمٝمف
(6)

. 

َمـ َم٣مت وفمٙمٝمف ديٛم٣مر أو درهؿ وما َمـ ضمًلٛم٣مسمف »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فمٚمر 

ايمديـ ديٛم٣من همٚملـ َمل٣مت وهلق يٛملقي »: طىم٤مل رؾمقل اهلل ذم رواي٦م: و شديٛم٣مر وٓ درهؿ يمٝمس شمؿ  

يٛمقي ومّم٣مءه همذاك ايمذي ي٠مطمذ َمـ ضمًٛم٣مسمف يملٝمس يقَمئلذ ديٛمل٣مر  ومّم٣مءه همٟمٞم٣م ويمٝمف وَمـ َم٣مت وهق ٓ
                                                                          

٤م. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ٤م وُمقىمقومً رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل ُمرومققمً  صحٝمح: (2)

 (.12:اًمؽمهمٞم٥م  

 .ومْمؾ آضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر :سم٤مب( ::37رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.3368رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.6788ًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن، وصححف إ صحٝمح: (1)

ُم٤مضمكف صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمكـ  :رواه اسمـ ُم٤مضمف، واحل٤ميمؿ وىم٤مل صلحٝمح: (5)

 351:.) 

وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  ،رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد وأسمق يٕمغم واًمٓمؼما) ذم إوؾمط صحٝمح: (6)

 (.4128(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   2911 
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شوٓ درهؿ
(1)

. 

َمـ زمٛمل إها ٝملؾ ؽملٟمل زمٔملض زمٛملل إها ٝملؾ أن رصماًل إن » وم٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

زم٣ميم٘مٖمٝمؾ وم٣مل ىمٖمك زمل٣مهلل  لتٛم٣م هم :ا وم٣ملىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمًد  :ا تٛمل زم٣ميمُمٜمداء أؾمٜمدهؿ همٗم٣مل :يًٙمٖمف أيمػ ديٛم٣مر همٗم٣مل

ًٌل : وم٣ملوىمٝماًل  ٣م يرىمٌٜمل٣م صدوم٦م همدهمٔمٜم٣م إيمٝمف إلم أصمؾ َمًٚمك همخرج دم ايمٌحر همٗم٢م ضم٣مصمتف شملؿ ايملتٚمس َمرىم

٣م همٟمطمذ طمُم٥ٌم همٛمٗمره٣م همٟمدطمؾ همٝمٜم٣م أيمػ ديٛمل٣مر وصلحٝمٖم٥م َمٛملف إلم يٗمدم فمٙمٝمف يمألصمؾ ايمذي أصمٙمف همٙمؿ جيد َمرىمًٌ 

٣م أيملػ ديٛمل٣مر همًلٟميمٛمل ًٞملايمٙمٜمؿ إٞمؽ سمٔمٙمؿ أين سمًٙمٖم٦م همال :َمقؤمٜم٣م شمؿ أسمك هب٣م إلم ايمٌحر همٗم٣مل ص٣مضمٌف شمؿ زج  

ا همريض زملؽ وإين صمٜملدت ىمٖمك زم٣مهلل ؾمٜمٝمًد  :ا همٗمٙم٦م همريض زمؽ وؽمٟميمٛمل ؾمٜمٝمًد  همٗمٙم٦م ىمٖمك زم٣مهلل وىمٝماًل ىمٖمٝماًل 

٣م أزمٔم٧م إيمٝمف ايمذي يمف همٙمؿ أصمد وإين أؽمتقدفم٘مٜم٣م همرَمك هب٣م إلم ايمٌحر ضمتك وجل٦م همٝمف شمؿ اٞمٌملف أن أصمد َمرىمًٌ 

٣م ومد صم٣مء زماميمف همل١مذا ؾ ايمذي ىم٣من أؽمٙمٖمف يٛمٓمر يمٔمؾ َمرىمًٌ ٣م خيرج إلم زمٙمده همخرج ايمرصموهق دم ذيمؽ يٙمتٚمس َمرىمًٌ 

هٙمف ضمْم٣ٌم همٙمام ٞمممه٣م وصمد اظم٣مل وايمِمحٝمٖم٥م شمؿ ومدم ايمذي ىم٣من أؽملٙمٖمف هملٟمسمك  زم٣مخلُم٥ٌم ايمتل همٝمٜم٣م اظم٣مل همٟمطمذه٣مٕ 

سمٝمؽ زماميمؽ همام وصمدت َمرىمًٌ  ٣م ومٌؾ ايمذي أسمٝم٦م همٝمف زم٣مٕيمػ ديٛم٣مر ووم٣مل واهلل َم٣م زيم٦م صم٣مهدا دم ؿمٙم٤م َمرىم٤مٔ 

هم١من اهلل ومد أدى فمٛملؽ  :أطمػمك أين مل أصمد َمرىم٣ٌم ومٌؾ ايمذي صمئ٦م همٝمف وم٣مل :وم٣مل ؾمٝمئ٣ًمزمٔمث٦م إرم  هؾ ىمٛم٦م :وم٣مل

شاايمذي زمٔمث٦م دم اخلُم٥ٌم هم٣مٞمٌمف زم٣مٕيمػ ديٛم٣مر راؾمًد 
(2)

. 

 فطٌ ايتٝطري ع٢ً املعطس ٚإْعازٙ ٚايٛضع عٓ٘ -13
 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[180ايمٌٗمرة:]

آهلل  :ىمك٤مل ؟آهلل :إ) ُمٕمن ىم٤مل  يمف همتقارى فمٛمف شمؿ وصمده همٗم٣مل:أٞمف ؿمٙم٤م نمرياًم  فمـ أيب ومت٣مدة 

رب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٙمٝمٛمٖمس فمـ َمـ هه أن يٛمجٝمف اهلل َمـ ىمُ » :ي٘مقل طوم٢م) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل

شَمٔمن أو يّمع فمٛمف
(3)

. 

                                                                          

، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م رواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ واًمٓمكؼما) ذم اًمٙمٌكػم صحٝمح: (2)

 2914.) 

 اًمٙمٗم٤مًم٦م ذم اًم٘مرض واًمديقن سم٤مٕسمدان وهمػمه٤م. :سم٤مب ( يمت٤مب اًمٙمٗم٤مًم٦م،:327واه اًمٌخ٤مري  ر (1)

 وىمقًمكف: ( ُمٕمٜم٤مه: ـمغم ٟم٘مر اخلِم٦ٌم سمام يٛمٜمع ؾم٘مقط رء ُمٜمف يم٤مًمرص٤مص واًمزومك٧م وٟمحكق ذًمكؽ.ىمقًمف:  زج

 طمتك وجل٧م( أي دظمٚم٧م ومٞمف وهم٤مسم٧م قمـ قمٞمٜمف. 

 (.299اعمتجر اًمراسمص ص:   اٟمٔمر

= ومْمؾ إٟمٔم٤مر اعمٕمن، ورواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد صكحٞمص وىمك٤مل ومٞمكف: :( سم٤مب2674رواه ُمًٚمؿ   (3)
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 :قاسمٙمٗم٦م اظمال ٘م٥م روح رصمؾ ممـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ همٗمل٣ميم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ضمذيٖم٥م 

ىمٛم٦م أدايـ ايمٛم٣مس همآَمر همتٝمل٣مين أن يٛمٓملروا اظمٔمنل  :سمذىمر وم٣مل :ٓ وم٣ميمقا :وم٣مل ؾمٝمًئ٣مفمٚمٙم٦م َمـ اخلغم 

شويتجقزوا فمـ اظمقه وم٣مل: وم٣مل اهلل جت٣موزوا فمٛمف
(1)

. 

ًٓ » وم٣مل: وفمٛمف  ں ﴿ ومل٣مل: ؟َم٣مذا فمٚمٙم٦م دم ايملدٞمٝم٣م : همٗم٣مل يمفُأي اهلل زمٔمٌد َمـ فم٣ٌمده آسم٣مه اهلل َم٣م

ًٓ  ي٣م رّب  :وم٣مل [11ايمٛم٣ًمء:] ﴾ں ڻ ڻ ڻ  هم٘مٛم٦م أزم٣ميع ايمٛم٣مس وىمل٣من َملـ طمٙمٗملل آسمٝمتٛمل َم٣م

أٞم٣م أضملؼ زملذيمؽ َمٛملؽ جتل٣موزوا فملـ  :اجلقاز هم٘مٛم٦م أين فمعم اظمقه وأٞمٓمر اظمٔمن همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

رؾمكقل اهلل  هٙمكذا ؾمكٛمٕمٜم٤مه ُمكـ ذمِّ  :. وم٘م٤مل قم٘م٦ٌم سمكـ قمك٤مُمر وأسمكق ُمًكٕمقد إٟمّمك٤مريشفمٌدي

ط
(2)

. 

إذا  :ىم٣من رصمؾ يلدايـ ايمٛمل٣مس وىمل٣من يٗملقل يمٖمتل٣مه» ل:وم٣م طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شأسمٝم٦م َمٔمنا همتج٣موز فمٛمف يمٔمؾ اهلل فمز وصمؾ يتج٣موز فمٛم٣م همٙمٗمل اهلل همتج٣موز فمٛمف
(3)

. 

صمكؿ  شا همٙمف ىمؾ يقم َمثٙملف صلدوم٥مَمـ أٞمٓمر َمٔمًن »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ زمريدة 

َملـ » : ي٤م رؾمقل اهلل ؾمكٛمٕمتؽ شم٘مكقل:وم٘مٚم٧م شا همٙمف ىمؾ يقم َمثٙمٝمف صدوم٥مَمـ أٞمٓمر َمٔمًن »: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل

 ىمك٤ملىمؾ يقم َمثٙمٝمف صدوم٥م  ا همٙمفَمـ أٞمٓمر َمٔمًن » صمؿ ؾمٛمٕمتؽ شم٘مقل: شا همٙمف ىمؾ يقم َمثٙمف صدوم٥مأٞمٓمر َمٔمًن 

شهمٟمٞمٓمره همٙمف زم٘مؾ يقم َمثٙمٝمف صدوم٥م ىمؾ يقم َمثٙمف صدوم٥م ومٌؾ أن حيؾ ايمديـ هم١مذا ضمؾ  »يمف: 
(4)

. 

                                                                          

 .شَمـ هه أن يٛمجٝمف اهلل َمـ ىمرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وأن يٓمٙمف حت٦م فمرؾمف همٙمٝمٛمٓمر َمٔمنا»=

( سم٤مب إٟمٔم٤مر اعمٕمن واًمٚمٗمظ ًمكف. وذم روايك٦م 2671( سم٤مب: ُمـ أٟمٔمر ُمقًها، وُمًٚمؿ  2:82ري  رواه اًمٌخ٤م (2)

َم٣مت همدطمؾ اجلٛم٥م همٗمٝمؾ يمف: َمل٣م ىمٛمل٦م سمٔمٚملؾ؟ ومل٣مل: رصماًل أن » طقمـ اًمٜمٌل أيًْم٤م  عمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضمف قمـ طمذيٗم٦م

 .شيمٛمٗمد همٕمٖمر يمفهم١مَم٣م ذىمر وإَم٣م ذىمر همٗم٣مل: ىمٛم٦م أزم٣ميع ايمٛم٣مس هم٘مٛم٦م أٞمٓمر اظمٔمن وأجتقز دم ايمً٘م٥م أو دم ا

ممـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ أسم٣مه اظمٙملؽ رصماًل إن »ي٘مقل:  طىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل أيًْم٤م  وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمٜمف

نمغم أين ىمٛم٦م أزم٣ميع ايمٛم٣مس  ؾمٝمًئ٣ميمٝمٗمٌض روضمف همٗم٣مل: هؾ فمٚمٙم٦م َمـ طمغم؟ وم٣مل: َم٣م أفمٙمؿ ومٝمؾ يمف: اٞمٓمر وم٣مل: َم٣م أفمٙمؿ 

 .شٟمدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م، همٗم٣مل أزمق َمًٔمقد: وأٞم٣م ؽمٚمٔمتف يٗمقل ذيمؽدم ايمدٞمٝم٣م همٟمٞمٓمر اظمقه وأجت٣موز فمـ اظمٔمن هم

 ٤م قمـ قم٘م٦ٌم وأيب ُمًٕمقد.٤م قمغم طمذيٗم٦م وُمرومققمً ( هٙمذا ُمقىمقومً 2671رواه ُمًٚمؿ   (1)

( سمك٤مب ومْمكؾ إٟمٔمك٤مر اعمٕمنك، واًمٜمًك٤مئل 2673ا، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ُمـ أٟمٔمر ُمٕمًن 2:83رواه اًمٌخ٤مري   (3)

طملذ َمل٣م سمٝمنل  :ا ومط وىم٣من يدايـ ايمٛم٣مس همٝمٗمقل يمرؽمقيمفئمٚمؾ طمغمً مل رصماًل إن »ىم٤مل:  طوًمٗمٔمف إن رؾمقل اهلل 

ٓ إٓ أٞملف ىمل٣من رم  :وم٣مل ؟هؾ فمٚمٙم٦م طمغما ومط :واسمرك َم٣م فمن وجت٣موز يمٔمؾ اهلل يتج٣موز فمٛم٣م همٙمام هٙمؽ وم٣مل اهلل يمف

 طمذ َم٣م سمٝمن واسمرك َم٣م فمن وجت٣موز يمٔملؾ اهلل يتجل٣موز فمٛمل٣م :نمالم وىمٛم٦م أدايـ ايمٛم٣مس هم١مذا زمٔمثتف يتٗم٣مى ومٙم٦م يمف

 .شومد جت٣موزت فمٛمؽ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

َملـ »ا واسمـ ُم٤مضمكف واحلك٤ميمؿ خمتًٍمكأيًْم٤م  هبؿ ذم اًمّمحٞمص ورواه أمحد رواه احل٤ميمؿ ورواشمف حمت٩مُّ  صحٝمح: (1)
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زم٥م َمـ ىمرب ايمدٞمٝم٣م ٞمٖمس اهلل فمٛمف ىمرزمل٥م َمـ ٞمٖمس فمـ َمًٙمؿ ىمر» وم٣مل:ط فمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

َمـ ىمرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ ين فمعم َمٔمن دم ايمدٞمٝم٣م ين اهلل فمٙمٝمف دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة وَمـ ؽمؼم فملعم َمًلٙمؿ 

شدم ايمدٞمٝم٣م ؽمؼم اهلل فمٙمٝمف دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة واهلل دم فمقن ايمٔمٌد َم٣م ىم٣من ايمٔمٌد دم فمقن أطمٝمف
(1)

. 

ا أو ووع يملف أـمٙملف اهلل يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م َمـ أٞمٓمر َمٔمًن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ملأيًّم٣م  وفمٛمف 

شحت٦م ـمؾ فمرؾمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف
(2)

. 

أسمٍمت قمٞمٜم٤مي ه٤مشم٤من وووع أصٌٕمٞمف قمغم قمٞمٜمٞمكف وؾمكٛمٕم٧م أذٟمك٤مي  وم٣مل: وفمـ أيب ايمٝمن 

َمـ » :ي٘مقل طه٤مشم٤من وووع أصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف ووقم٤مه ىمٚمٌل هذا وأؿم٤مر إمم ٟمٞم٤مط ىمٚمٌف رؾمقل اهلل 

شوع يمف أـمٙمف اهلل دم ـمٙمفا أو وأٞمٓمر َمٔمًن 
(3)

. 

َمـ ٞمٖمس فمـ نمريٚمف أو حمك فمٛمف ىمل٣من » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ومت٣مدة 

شدم ـمؾ ايمٔمرش يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(4)

. 

َمـ هه أن يٓمٙمف اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـملؾ إٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أؽمٔمد زمـ زرارة 

شـمٙمف همٙمٝمٝمن فمعم َمٔمن أو يمٝمّمع فمٛمف
(5)

. 

ا أو سمِملد  فمٙمٝملف َمـ أٞمٓمر َمٔمًن » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل ؾمداد زمـ أوس فمـ 

شأـمٙمف اهلل دم ـمٙمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(6)

. 

 فطٌ نًُات ٜكٛهلٔ املدٜٔ -14
                                                                          

سمٕمد ذًمؽ ومٚمف يمؾ يقم ُمثٚمٞمف صكدىم٦م  شايمديـ همٟمٞمٓمره ايمديـ هم١مذا ضمؾ   ا همٙمف ىمؾ يقم صدوم٥م ومٌؾ أن حيؾ  أٞمٓمر َمٔمًن 

 إرواء اًمٖمٚمٞمكؾ=(، و97ٝمام. وصححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  صحٞمص قمغم ذـم :وىم٤مل احل٤ميمؿ

 (.18:(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2549 =

( سم٤مب ومْمؾ اإلضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر، وأسمكق داود واًمؽمُمكذي وطمًكٜمف ::37رواه ُمًٚمؿ   (2)

 .واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف خمتٍما واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام

(، وصكحٞمص 2417ُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه اًمؽم صحٝمح: (1)

 مم٤م ًمف قمٚمٞمف. ؿمٞمًئ٤م(. وُمٕمٜمك ووع ًمف أي شمرك ًمف :1:(، وصحٞمص صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  7218اجل٤مُمع  

رواه اسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص  صلحٝمح: (3)

 (.7217اجل٤مُمع  

 (.7687رواه اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م وىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 (.23:رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وًمف ؿمقاهد. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (5)

 (.24:رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (6)
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٣ًٌم صم٣مءه همٗم٣مل: وفمـ فمقّم  إ) قمجزت قمـ يمت٤مسمتل وم٠مقمٜمل، ىم٤مل: أٓ أقمٚمٛمؽ يمٚمكامت  أن َم٘م٣مسم

ايمٙمٜمؿ اىمٖمٛملل زمحاليملؽ »ىمؾ:  ؟أداه قمٜمؽ ٤ميٜمً ًمق يم٤من قمٚمٞمؽ ُمثؾ ضمٌؾ د ط اهللقمٚمٛمٜمٞمٝمـ َرؾُمقل 

شنمٛمٛمل زمٖمّمٙمؽ فمٚمـ ؽمقاكافمـ ضمراَمؽ و
(1)

. 

 ذٍْ٘ شٚدٗا بإفطٌ املسأ٠ اييت تتصدم َٔ َا -15
إذا أٞمٖمٗم٦م اظمرأة َمـ ؿمٔم٣مم زمٝمتٜم٣م نمغم َمٖمًدة ىم٣من هل٣م أصمره٣م زمام أٞمٖمٗم٦م »وم٣مل:ط أن ايمٛمٌل  فمـ فم٣م ُم٥م 

شٗمص زمٔمّمٜمؿ َمـ أصمر زمٔمض ؾمٝمئ٣ًمويمزوصمٜم٣م أصمره زمام اىمت٤ًم ويمٙمخ٣مدم َمثؾ ذيمؽ ٓ يٛم
(2)

. 

ٓ حيؾ يمٙمٚمرأة أن سمِمقم وزوصمٜم٣م ؾمل٣مهد إٓ زم١مذٞملف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شوٓ سمٟمذن دم زمٝمتف إٓ زم١مذٞمف
(3)

. 

ٓ جيقز َٓمرأة فمْمٝم٥م إٓ زمل١مذن » :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  :وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

شزوصمٜم٣م
(4)

. 

إذا سمِمدوم٦م اظمرأة َمـ زمٝم٦م زوصمٜم٣م ىم٣من هلل٣م أصمرهل٣م ويمزوصمٜمل٣م » وم٣مل: ط وفمـ فم٣م ُم٥م فمـ ايمٛمٌل

شيمف زمام ىم٤ًم وهل٣م زمام أٞمٖمٗم٦م ؾمٝمًئ٣مَمثؾ ذيمؽ ٓ يٛمٗمص ىمؾ واضمد َمٛمٜمام َمـ أصمر ص٣مضمٌف 
(5)

. 

 فطٌ إطعاّ ايطعاّ يٛد٘ اهلل عص ٚدٌ -16
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿  وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

چ   ڄ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڇ    ڄ  چ  ڌ چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڈ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ 

                                                                          

(، وصكحٞمص 4674اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  ه روا ضمًـ: (2)

 (.377(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  3736اجل٤مُمع  

(، سمك٤مب أضمكر اخلك٤مزن إُمكلم واعمكرأة إذا شمّمكدىم٧م ُمكـ سمٞمك٧م 2135(، وُمًٚمؿ  :246رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 زوضمٝم٤م. واًمٚمٗمظ ًمف.

يب داود أن أسمك٤م هريكرة اًمٕمٌد ُمـ ُم٤مل ُمقٓه. وذم روايك٦م ٕ (، وُمًٚمؿ  سم٤مب ُم٤م أٟمٗمؼ::59رواه اًمٌخ٤مري   (3)

ٓ، إٓ َملـ ومقهتل٣م وإصملر زمٝملٛمٜمام وٓ حيلؾ هلل٣م أن » :ىم٤مل ؟ؾمئؾ قمـ اعمرأة هؾ شمتّمدق ُمـ سمٞم٧م زوضمٝم٤م 

 .شسمتِمد  َمـ َم٣مل زوصمٜم٣م إٓ زم١مذٞمف

ـ اًمٜم٤ًمئل رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜم صلحٝمح: (1)

 (.51:(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3651اًمٜم٤ًمئل  

(، صكحٞمص 782رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   صلحٝمح: (5)

 (.:364ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  
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 .[21 – 8]اإلٞم٣ًمن:  ﴾ڈ ژ

 :أي اإلؾمكالم ظمكػم ىمك٤مل طؾم٠مل رؾمقل اهلل رضماًل أن  :فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

شسمْمٔمؿ ايمْمٔم٣مم وسمٗمرأ ايمًالم فمعم َمـ فمرهم٦م وَمـ مل سمٔمرف»
(1)

. 

ا افمٌدوا ايمرمحـ وأؿمٔمٚمقا ايمْمٔم٣مم وأهمُمق» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

شايمًالم سمدطمٙمقا اجلٛم٥م زمًالم
(2)

. 

٣م يرى ـم٣مهره٣م َمـ زم٣مؿمٛمٜم٣م وزم٣مؿمٛمٜم٣م َملـ إن دم اجلٛم٥م نمرهمً » وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  أيًّم٣م  وفمٛمف

هل ظملـ أؿمل٣مب ايم٘ملالم وأؿمٔملؿ » وم٘م٤مل أسمق ُم٤مًمؽ إؿمٕمري عمـ هل ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: شـم٣مهره٣م

 شايمْمٔم٣مم وزم٣مت وم٣م ام وايمٛم٣مس ٞمٝم٣مم
(3)

. 

إن دم اجلٛم٥م نمرهم٣م يلرى ـم٣مهرهل٣م َملـ زم٣مؿمٛمٜمل٣م » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري 

وزم٣مؿمٛمٜم٣م َمـ ـم٣مهره٣م أفمده٣م اهلل سمٔم٣ملم ظمـ أؿمٔملؿ ايمْمٔمل٣مم وأهمُملك ايمًلالم وصلعم زم٣ميمٙمٝملؾ وايمٛمل٣مس 

شٞمٝم٣مم
(4)

. 

إمم اعمديٜم٦م اٟمجٗمؾ اًمٜم٤مس  طأول ُم٤م ىمدم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمالم 
(5)

إًمٞمف  

ٚم٧م وضمٝمف واؾمتثٌتف قمٚمٛم٧م أن وضمٝمف ًمكٞمس سمقضمكف يمكذاب ىمك٤مل إًمٞمف ومٙمٜم٧م ومٞمٛمـ ضم٤مءه ومٚمام شم٠مُم

أهي٣م ايمٛم٣مس أهمُملقا ايمًلالم وأؿمٔمٚملقا ايمْمٔمل٣مم وصلٙمقا » :ويم٤من أول ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمالُمف أن ىم٤مل

شزم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛم٣مس ٞمٝم٣مم سمدطمٙمقا اجلٛم٥م زمًالم
(6)

. 

إن اهلل يملغميب ٕضملدىمؿ ايمتٚملرة وايمٙمٗمٚمل٥م ىملام يلريب » ومل٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

شٙمقه أو همِمٝمٙمف ضمتك ي٘مقن َمثؾ أضمدأضمدىمؿ هم
(7)

. 

                                                                          

 (.:4( سم٤مب إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ُمـ اإلؾمالم، وُمًٚمؿ  23رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.٤ٌ2966م) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًم صحٝمح: (1)

رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام. وصححف إًمٌك٤م) ذم  صحٝمح: (3)

 (.57:صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

(، 2343(، واعمِمٙم٤مة  3234رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 (.58:وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 اٟمجٗمؾ اًمٜم٤مس أي: أهقمقا وُمْمقا يمٚمٝمؿ. اؾمتثٌتف أي: حت٘م٘متف وشمٌٞمٜمتف. (5)

رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص واسمـ ُم٤مضمف واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صكحٞمص قمكغم ذط اًمِمكٞمخلم،  صحٝمح: (6)

ـ ُم٤مضمف 3596 صحٞمص اًمؽمُمذي  وصححف إًم٤ٌم) ذم  (.727(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2445 (، واسم

(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م 2926حٞمحف، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه اسمـ طمٌك٤من ذم صك صحٝمح: (7)

 .شإن ايمٔمٌد يمٝمتِمد  زم٣ميم٘منة سمرزمق فمٛمد اهلل فمز وصمؾ ضمتك سم٘مقن َمثؾ أضمد»(. وسمٜمحقه طمدي٨م أيب سمرزة أيًْم٤م 968 
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يك٤م رؾمكقل اهلل قمٚمٛمٜمكل  :وم٘مك٤مل طضم٤مء أقمرايب إمم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

إن ىمٛم٦م أومٌمت اخلْم٥ٌم يمٗمد أفمرول٦م اظمًلٟميم٥م أفمتلؼ ايمٛمًلٚم٥م وهملؽ » : يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ىم٤ملقمٛماًل 

شايمروم٥ٌم هم١من مل سمْمؼ ذيمؽ همٟمؿمٔمؿ اجل٣م ع واؽمؼ ايمٓمٚمآن
(1)

. 

إن اهلل فمز وصمؾ يٗمقل يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م يل٣م ازملـ آدم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: ة وفمـ أيب هرير

٣م ي٣م رب ىمٝمػ أفمقدك وأٞم٦م رب ايمٔم٣مظمكم وم٣مل أَم٣م فمٙمٚمل٦م أن فمٌلدي همالًٞمل :َمرو٦م همٙمؿ سمٔمدين وم٣مل

ي٣م ازمـ آدم اؽمتْمٔمٚمتؽ همٙمؿ سمْمٔمٚمٛمل وم٣مل  ،َمرض همٙمؿ سمٔمده أَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمؽ يمق فمدسمف يمقصمدسمٛمل فمٛمده

ب ايمٔم٣مظمكم وم٣مل أَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمف اؽمتْمٔمٚمؽ فمٌدي همالن همٙمؿ سمْمٔمٚمف أَم٣م ي٣م رب ىمٝمػ أؿمٔمٚمؽ وأٞم٦م ر

فمٙمٚم٦م أٞمؽ يمق أؿمٔمٚمتف يمقصمدت ذيمؽ فمٛمدي ي٣م ازمـ آدم اؽمتًٗمٝمتؽ همٙمؿ سمًٗمٛمل وم٣مل ي٣م رب وىمٝملػ 

أؽمٗمٝمؽ وأٞم٦م رب ايمٔم٣مظمكم وم٣مل اؽمتًٗم٣مك فمٌدي همالن همٙمؿ سمًٗمف أَم٣م إٞمؽ يمق ؽملٗمٝمتف وصملدت ذيملؽ 

شفمٛمدي
(2)

. 

 وم٘مك٤مل  ش؟َمـ أصلٌح َملٛم٘مؿ ايمٝملقم صل٣م اًم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ملأيًّم٣م  وفمـ أيب هريرة 

َملـ سمٌلع َملٛم٘مؿ »ىمك٤مل  ،أٟمك٤م :وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ش٣مَمـ أؿمٔمؿ َمٛم٘مؿ ايمٝمقم َمً٘مٝمٛمً » :أٟم٤م وم٘م٤مل أسمق سمٙمر 

ىم٤مل أسمق سمٙمر أٟم٤م وم٘م٤مل رؾمكقل اهلل  ش٣مَمـ فم٣مد َمٛم٘مؿ ايمٝمقم َمريًّم » :ىم٤مل أسمق سمٙمر أٟم٤م وم٘م٤مل ايمٝمقم صمٛم٣مزة

شدم رصمؾ دم يقم إٓ دطمؾ اجلٛم٥م َم٣م اصمتٚمٔم٦م هذه اخلِم٣مل ومط» :ط
(3)

. 

إدطم٣ميملؽ » :ىمك٤مل ؟أي إقمكامل أومْمكؾ طؾمئؾ رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

شايمنور فمعم َم٠مَمـ أؾمٌٔم٦م صمقفمتف أو ىمًقت فمقرسمف أو ومّمٝم٦م يمف ضم٣مصم٥م
(4)

. 

17- ًٝ  ا أٚ ب١ُٝٗ أٚ سفس ب٦سفطٌ َٔ ضك٢ آدَ
إ) أٟمزع ذم طمقيض طمتكك  :وم٘م٤مل طاهلل ضم٤مء إمم رؾمقل رضماًل أن  :وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

إن » :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟إذا ُمألشمف إلسمكم ورد قمكم اًمٌٕمػم ًمٖمػمي ومً٘مٞمتف ومٝمؾ ذم ذًمؽ ُمـ أضمر

                                                                          

 (.62:رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ قمٞم٤مدة اعمريض.:367ؿ  رواه ُمًٚم (1)

 (.64:رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (3)

أضم٤م إفمامل إلم اهلل فمز وصملؾ هور سمدطمٙملف فملعم َمًلٙمؿ أو »رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط. وذم رواي٦م  ضمًـ: (1)

 (.65:ف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ، وطمًٜمش٣م٣م أو سمٗما فمٛمف ديٛمً سم٘مُمػ فمٛمف ىمرزم٥م أو سمْمرد فمٛمف صمقفمً 
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شادم ىمؾ ذات ىمٌد أصمرً 
(1)

. 

ي٤م رؾمقل اهلل اًمْم٤مًم٦م شمرد قمغم طمقيض ومٝمكؾ  :أن هاىم٦م سمـ ضمٕمِمؿ ىم٤مل :وفمـ حمٚمقد زمـ ايمرزمٝمع

شااؽمٗمٜم٣م هم١من دم ىمؾ ذات ىمٌد ضمراء أصمرً »ىم٤مل:  ؟زم ومٞمٝم٤م ُمـ أضمر إن ؾم٘مٞمتٝم٤م
(2)

. 

ا همٛملزل زمٝمٛمام رصمؾ يٚمًم زمْمريؼ اؾمتد فمٙمٝمف احلر همقصمد زمئرً » وم٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

ايمرصمؾ يمٗمد زمٙملغ هلذا ايم٘مٙمل٤م َملـ  :همٝمٜم٣م همممب شمؿ طمرج هم١مذا ىمٙم٤م يٙمٜم٧م يٟمىمؾ ايمثرى َمـ ايمٔمْمش همٗم٣مل

َم٣مء شمؿ أَمً٘مف زمٖمٝمف ضمتك رومل همًٗمك ايم٘مٙم٤م همُم٘مر اهلل يمف ايمٔمْمش َمثؾ ايمذي ىم٣من َمٛمل همٛمزل ايمٌئر همٚمأل طمٖمف 

شدم ىمؾ ىمٌد رؿم٥ٌم أصمر» :وم٘م٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل إن ًمٜم٤م ذم اًمٌٝم٤مئؿ أضمًرا :ىم٤مًمقا ؟همٕمٖمر يمف
(3)

. 

ؽمٌع جتري يمٙمٔمٌد زمٔمد َمقسملف وهلق دم وملػمه » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

٣م أو سملرك ا أو ورث َمِملحٖمً  أو زمٛملك َمًلجًد س ٞمخاًل ا أو نمرا أو ضمٖمر زمئرً  أو ىمرى هنرً َمـ فمٙمؿ فمٙماًم 

شا يًتٕمٖمر يمف زمٔمد َمقسمفويمًد 
(4)

. 

شا َمـ َم٣مءيمٝمس صدوم٥م أفمٓمؿ أصمرً » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 
(5)

. 

ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل شمقومٞم٧م ومل شمقص أومٞمٜمٗمٕمٝمك٤م  :همٗم٣مل طا أسمك ايمٛمٌل أن ؽمٔمًد  وفمـ أٞمس 

شٞمٔمؿ وفمٙمٝمؽ زم٣مظم٣مء» :ىم٤مل ؟أن أشمّمدق قمٜمٝم٤م
(6)

. 

 :ىمك٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمل ُم٤مشم٧م وم٠مي اًمّمدىم٦م أومْمكؾ :ىمٚم٧م :وم٣مل وفمـ ؽمٔمد زمـ فم٣ٌمدة 

                                                                          

 (.67:رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت ُمِمٝمقرون. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (2)

رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ورواه اسمـ ُم٤مضمف واًمٌٞمٝم٘مل يمالمه٤م قمكـ قمٌكد اًمكرمحـ سمكـ ُم٤مًمكؽ سمكـ  صحٝمح: (1)

 (.68:صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . وصححف إًم٤ٌم) ذمضمٕمِمؿ قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمف هاىم٦م سمـ ضمٕمِمؿ 

( سمك٤مب ومْمكؾ ؾمك٤مىمل اًمٌٝمك٤مئؿ اعمحؽمُمك٦م 3355( سم٤مب ومْمؾ ؾم٘مل اعم٤مء، وُمًكٚمؿ  3345رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 .شهمُم٘مر اهلل يمف همٟمدطمٙمف اجلٛم٥م» :وإـمٕم٤مُمٝم٤م، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أٟمف ىم٤مل

د سمف أسمكق ٟمٕمكٞمؿ قمكـ هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م ىمت٤مدة شمٗمر :رواه اًمٌزار وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م وىم٤مل ضمًـ: (1)

هريرة سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمٙمـ مل يذيمر اسمـ ُم٤مضمكف أيب  شم٘مدم أن اسمـ ُم٤مضمف رواه ُمـ طمدي٨م :ىم٤مل احل٤مومظ ،اًمٕمزرُمل

ورواه اسمـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف مل  ،همرس اًمٜمخؾ وٓ طمٗمر اًمٌئر وذيمر ُمقوٕمٝمام اًمّمدىم٦م وسمٞم٧م اسمـ اًمًٌٞمؾ

 (.:6:ًٕم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  يٕمٜمل طمٗمره. وطمًٜمف ا شأو هنًرا أىمراه» :يذيمر ومٞمف اعمّمحػ وىم٤مل

 (.71:رواه اًمٌٞمٝم٘مل. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ضمًـ: (5)

رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمكحٞمص. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  ضمًـ: (6)

 :72.) 
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هذه ٕم ؾمٕمد  :ا وىم٤ملومحٗمر سمئرً  شاظم٣مء»
(1)

. 

َمـ ضمٖمر َم٣مء مل سمممب َمٛمف ىمٌد ضمرى َمـ صمـ وٓ إٞمس » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ صم٣مزمر 

شوٓ ؿم٣م ر إٓ آصمره اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(2)

. 

وم٢مٟمكف ىمكرح وضمٝمكف  هذا اظمٔمٛمك ضم٘م٣مي٥م ؾملٝمخٛم٣م احلل٣مىمؿ أيب فمٌلد اهلل رمحلف اهلل:ووم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل دم 

٤م ُمـ ؾمكٜم٦م ومًك٠مل إؾمكت٤مذ اإلُمك٤مم أسمك٤م قمكثامن وقم٤مجلف سم٠مٟمقاع اعمٕم٤مجل٦م ومٚمؿ يذه٥م وسم٘مل ومٞمف ىمريًٌ 

اًمّم٤مسمق) أن يدقمق ًمف ذم جمٚمًف يقم اجلٛمٕم٦م ومدقم٤م ًمف وأيمثر اًمٜم٤مس اًمت٠مُملم ومٚمام يم٤من يكقم اجلٛمٕمك٦م 

أة ذم اعمجٚمس رىمٕم٦م سم٠مهن٤م قم٤مدت إمم سمٞمتٝم٤م واضمتٝمكدت ذم اًمكدقم٤مء ًمٚمحك٤ميمؿ أيب إظمرى أًم٘م٧م اُمر

ىمقزم ٕيب قمٌد اهلل يقؾمع اعم٤مء  :يم٠مٟمف ي٘مقل هل٤م طقمٌد اهلل شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ومرأت ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م رؾمقل اهلل 

قمغم اعمًٚمٛملم ومجئ٧م سم٤مًمرىمٕم٦م إمم احل٤ميمؿ وم٠مُمر سمً٘م٤مي٦م سمٜمٞم٧م قمكغم سمك٤مب داره وطمكلم ومرهمكقا ُمكـ 

اعم٤مء ومٞمٝم٤م وـمرح اجلٛمد ذم اعم٤مء وأظمذ اًمٜم٤مس ذم اًمنمكب ومكام ُمكر قمٚمٞمكف أؾمكٌقع سمٜم٤مئٝم٤م أُمر سمّم٥م 

طمتك فمٝمر اًمِمٗم٤مء وزاًم٧م شمٚمؽ اًم٘مروح وقم٤مد وضمٝمكف إمم أطمًكـ ُمك٤م يمك٤من وقمك٤مش سمٕمكد ذًمكؽ 

ؾمٜملم
(3)

. 

شمالشم٥م ٓ ي٘مٙمٚمٜمؿ اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وٓ يٛمٓملر إيملٝمٜمؿ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

شأيمٝمؿ رصمؾ فمعم همّمؾ َم٣مء زمٖمالة يٚمٛمٔمف ازمـ ايمًٌٝمؾوٓ يزىمٝمٜمؿ وهلؿ فمذاب 
(4)

. 

أؾمٛمٕمف صمالصًم٤م  طهمزوت ُمع رؾمقل اهلل  وم٣مل: طوفمـ رصمؾ َمـ اظمٜم٣مصمريـ َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل 

شوايمٛم٣مر اظم٣مءو اظمًٙمٚمقن ذىم٣مء دم شمالث دم ايم٘مإل»ي٘مقل: 
(5)

. 

ْملش إذ زمٝمٛمام ىمٙم٤م يْمٝمػ زمرىمٝم٥م ىمل٣مد يٗمتٙملف ايمٔم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

واسمكـ  ،إن صكص اخلكؼم :أٟمف ىمك٤مل رواه أسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف إٓ ضمًـ: (2)

واحلك٤ميمؿ سمٜمحكق اسمكـ  شؽمٗمل اظمل٣مء» :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمّمدىم٦م أومْمؾ :طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف ىمٚم٧م

 (.73:صحٞمص قمغم ذـمٝمام. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   :طم٤ٌمن وىم٤مل

 (.74:رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (1)

 (.75:صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح َمٗمْمقع: (3)

( وذم 219( سم٤مب ُمـ رأى أن صك٤مطم٥م احلكقض واًم٘مرسمك٦م أطمكؼ سمامئكف، وُمًكٚمؿ  3351رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .ش...احلدي٨ميٗمقل اهلل يمف ايمٝمقم أَمٛمٔمؽ همّمقم ىمام َمٛمٔم٦م همّمؾ َم٣م مل سمٔمٚمؾ يداك»رواي٦م: 

(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م 3583  ف٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ ُم٤مضمكرواه أسمق داود. وصححف إًم صلحٝمح: (5)

 :77.) 
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شرأسمف زمٕمل َمـ زمٕم٣مي٣م زمٛمل إها ٝمؾ همٛمزفم٦م َمقومٜم٣م هم٣مؽمتٗم٦م يمف زمف همٕمٖمر هل٣م
(1)

. 

 ا ب١ٝٓ صاحل١ا َجًُسا أٚ غسع غذًسفطٌ َٔ شزع شزًع -18
 .[10اظمزَمؾ:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

٣م همٝمٟمىملؾ َمٛملف ٣م أو يزرع زرفًملَم٣م َمـ َمًٙمؿ يٕمرس نمرؽًم » :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  :فمـ أٞمس 

شؿمغم أو إٞم٣ًمن إٓ ىم٣من يمف زمف صدوم٥م
(2)

. 

٣م إٓ ىم٣من َم٣م أىملؾ َمٛملف يملف َم٣م َمـ َمًٙمؿ يٕمرس نمرؽًم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل صم٣مزمر وفمـ 

صدوم٥م وَم٣م ه  َمٛمف يمف صدوم٥م وَم٣م أىمؾ ايمًٌع َمٛمف همٜمق يمف صدوم٥م وَم٣م أىمٙم٦م ايمْمغم همٜمق يمف صدوم٥م وٓ 

شيرزؤه أضمد إٓ ىم٣من يمف صدوم٥م
(3)

. 

٤م سمدُمِمؼ وم٘م٤مل ًمف: أشمٗمٕمؾ هذا وأٟمك٧م ؾ ُمر سمف وهق يٖمرس همرؾًم أن رضم :وفمـ أيب ايمدرداء 

، ىم٤مل:  ؟طص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  ٣م َمـ نمرس نمرؽًمل» ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ٓ شمٕمجؾ قمكما

شمل يٟمىمؾ َمٛمف آدَمل وٓ طمٙمؼ َمـ طمٙمؼ اهلل إٓ ىم٣من يمف صدوم٥م
(4)

. 

َمٛملف ايمْملغم  ٣م همٟمىمؾَمـ زرع زرفمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ طمالد زمـ ايم٣ًم ٤م فمـ أزمٝمف

شأو ايمٔم٣مهمٝم٥م ىم٣من يمف صدوم٥م
(5)

. 

                                                                          

 .سم٤مب ومْمؾ ؾم٤مىمل اًمٌٝم٤مئؿ اعمحؽمُم٦م وإـمٕم٤مُمٝم٤م( 3356( وُمًٚمؿ  4391رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ًٓ  اًمٖمرس دام ُم٤م يًتٛمر ذًمؽ أضمر أن ُم٘متْم٤مه (.2664( وُمًٚمؿ  32:6رواه اًمٌخ٤مري   (1)  وًمكق ُمٜمكف ُمك٠ميمق

 ىمٌكؾ يمكام احلٞمك٤مة سمٕمكد ُمك٤م قمكغم يثٞم٥م أن اهلل يمرم ؾمٕم٦م ذم: اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل ًمٖمػمه ُمٚمٙمف اٟمت٘مؾ أو هم٤مرؾمف ُم٤مت

 وأٟم٧م هذه أشمٖمرس: وم٘م٤مل ضمقزة يٖمرس وهق اًمدرداء سم٠ميب ُمررضماًل  أن اًمًٜم٦م ٞملحم قمـ اًمٓمٞمٌل وٟم٘مؾ. احلٞم٤مة

 ؟همكػمي ُمٜمٝمك٤م وي٠ميمكؾ أضمرهك٤م زم يٙمكقن أن قمكم ُم٤م: وم٘م٤مل ؟٤مقم٤مُمً  ويمذا يمذا ذم إٓ شمٓمٕمؿ ٓ وهذه يمٌػم ؿمٞم:

 وٓ صمقاسمكف يٜمكق مل وإن ًمف همرس ُم٤م قمغم يث٤مب اإلٟم٤ًمن ٕن ًمٜمٗم٘متف أو ًمفًمٕمٞم٤م همرؾمف ُمـ طمتك يتٜم٤مول واحلدي٨م

. اٟمٔمكر اًمٌخك٤مري ذاح سمٕمض ذيمره ذًمؽ ًمٕمٛمؾ اؾمت٠مضمر ُمـ يِمٛمؾ سمؾ اًمٖمراس ي٤ٌمذ سمٛمـ طمّمقًمف خيتص

 –اعمٙمتٌك٦م اًمتج٤مريك٦م اًمٙمكؼمى (. ط: 6/591اعمٜمك٤موي   قمٌد اًمرؤوف / ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 .2467 اًمٓمٌٕم٦م إومم، - ُمٍم

ي٣م أم َمٔمٌد َمـ نملرس هلذا » :٤م وم٘م٤ملقمغم أم ُمٕمٌد طم٤مئٓمً  طدظمؾ اًمٜمٌل  :(. وذم رواي٦م ًمف2663رواه ُمًٚمؿ   (3)

٣م همٝمٟمىمؾ َمٛمف إٞم٣ًمن وٓ دازمل٥م وٓ ؿملغم همال يٕمرس اظمًٙمؿ نمرؽًم » :وم٘م٤مًم٧م سمؾ ُمًٚمؿ ىم٤مل ش؟ايمٛمخؾ أَمًٙمؿ أم ىم٣مهمر

 .شإٓ ىم٣من يمف صدوم٥م إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 (.7511ؾمٜم٤مده طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أمحد وإ صحٝمح: (1)

 (.::36  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م. رواه أمحد واًمٓمؼما) وإؾمٜم٤مد أمحد طمًـ ضمًـ: (5)
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 اإلْفام مما حيب َٚٔ اجلٝدفطٌ  -19

 .[91آل فمٚمران: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ﴿ وومللل٣مل سمٔمللل٣ملم:

 .[167ايمٌٗمرة:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

ًٓ » وم٣مل: وفمـ أٞمس  أطم٥م أُمقاًمف  ُمـ ٟمخؾ، ويم٤من يم٤من أسمق ـمٚمح٦م أيمثر إٟمّم٤مر سم٤معمديٜم٦م ُم٤م

يكدظمٚمٝم٤م وينمكب ُمكـ ُمك٤مء ومٞمٝمك٤م  ط اهللإًمٞمف سمػمطم٤مء، ويم٤مٟم٧م ُمًت٘مٌٚم٦م اعمًجد، ويم٤من َرؾُمقل 

ىم٤مم  [91آل فمٚمران:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ـمٞم٥م. ىم٤مل أٟمس: ومٚمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :شمٕمك٤ممم أٟمكزل قمٚمٞمكؽ اهللإن  اهللقل كوم٘م٤مل: ي٤م َرؾُم  ط اهللأسمق ـمٚمح٦م إمم َرؾُمقل 

سمػمطم٤مء وإهن٤م صدىم٦م هلل شمٕم٤ممم أرضمق سمره٤م وذظمرهك٤م قمٜمكد  أطم٥م ُم٤مزم إزما وإن  ﴾ٻ پ پپ

زملخ! ذيملؽ َمل٣مل رازملح، » :ط اهلل. وم٘م٤مل َرؾُمقل اهللطمٞم٨م أراك  اهللشمٕم٤ممم، ومْمٕمٝم٤م ي٤م َرؾُمقل  اهلل

وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م: أومٕمؾ يك٤م  شوومد ؽمٚمٔم٦م َم٣م ومٙم٦م وإين أرى أن جتٔمٙمٜم٣م دم إوملرزمكم ،ذيمؽ َم٣مل رازمح

شأسمق ـمٚمح٦م ذم أىم٤مرسمف وسمٜمل قمٛمف. وم٘مًٛمٝم٤م اهللَرؾُمقل 
(1)

. 

 عًٝ٘ ثك١ باهلل ٚتٛناًل فطٌ ايصدق١ ٚاإلْفام يف ٚدٛٙ اخلري -21 
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:

ژ ژ ڑ ڑ ﴿ :وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم .[171]ايمٌٗمللرة: ﴾     

 .[171ايمٌٗمرة:] ﴾ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڎ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[1، 3ٕٞمٖم٣مل:] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ وومللللل٣مل سمٔمللللل٣ملم: 

ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 .[30، 19هم٣مؿمر:] ﴾يئ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ ووملل٣مل سمٔملل٣ملم:

                                                                          

ب ومْمكؾ اًمٜمٗم٘مك٦م واًمّمكدىم٦م قمكغم ( سمك٤م9::( سم٤مب اًمزيم٤مة قمغم إىم٤مرب، وُمًكٚمؿ  24:3رواه اًمٌخ٤مري   (2)

رايص سم٤مًم٤ٌمء اعمقطمدة وسم٤مًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة، أي: رايكص و اًمّمحٞمحلم راسمص روي ذم شَم٣مل رازمح» :طىمقًمف لم. إىمرسم

 سمػمطم٤مء: طمدي٘م٦م ٟمخؾ، وروي سمٙمن اًم٤ٌمء وومتحٝم٤م.و قمٚمٞمؽ ٟمٗمٕمف.
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 .[7احلديد:] ﴾ڻ

َمـ سمِمد  زمٔمدل مترة َمـ ىم٤ًم ؿمٝم٤م وٓ يٗمٌلؾ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

 ايمْمٝم٤م هم١من اهلل يٗمٌٙمٜم٣م زمٝمٚمٝمٛمف شمؿ يرزمٝمٜم٣م يمِم٣مضمٌٜم٣م ىمام يريب أضملدىمؿ همٙملقه ضمتلك سم٘ملقن َمثلؾ اهلل إٓ

شاجلٌؾ
(1)

. 

ا زمٔمٖملق َم٣م ٞمٗمِم٦م صدوم٥م َمـ َم٣مل وَمل٣م زاد اهلل فمٌلًد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شا وَم٣م سمقاوع أضمد هلل إٓ رهمٔمف اهلل فمز وصمؾإٓ فمز  
(2)

. 

ُمك٤م سم٘مكل ُمٜمٝمك٤م إٓ  :ىم٤مًمك٧م ش؟َم٣م زمٗمل َمٛمٜم٣م» :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل أهنؿ ذسمحقا ؿم٤مة  :وفمـ فم٣م ُم٥م 

شزمٗمل ىمٙمٜم٣م نمغم ىمتٖمٜم٣م» :يمتٗمٝم٤م ىم٤مل
(3)

. 

َم٣م  :يٗمقل ايمٔمٌد َم٣مرم َم٣مرم وإٞمام يمف َمـ َم٣ميمف شمالث» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شأىمؾ همٟمهمٛمك أو يمٌس همٟمزمعم أو أفمْمك هم٣مومتٛمك َم٣م ؽمقى ذيمؽ همٜمق ذاه٤م وسم٣مرىمف يمٙمٛم٣مس
(4)

. 

 :ىمك٤مًمقا ش؟أي٘مؿ َم٣مل وارشمف أضم٤م إيمٝمف َمـ َم٣ميمف» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل َمًٔمقد  وفمـ ازمـ

شهم١من َم٣ميمف َم٣م ومدم وَم٣مل وارشمف َم٣م أطمر» :ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ ُم٤مًمف أطم٥م إًمٞمف ىم٤مل
(5)

. 

َم٣م َمٛم٘مؿ َمـ أضملد إٓ ؽملٝم٘مٙمٚمف » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ 

٣من همٝمٛمٓمر أيٚمـ َمٛمف همال يرى إٓ َم٣م ومدم همٝمٛمٓمر أؾمٟمم َمٛمف همال يرى إٓ َمل٣م وملدم اهلل يمٝمس زمٝمٛمف وزمٝمٛمف سمرمج

شهمٝمٛمٓمر زمكم يديف همال يرى إٓ ايمٛم٣مر سمٙمٗم٣مء وصمٜمف هم٣مسمٗمقا ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ مترة
(6)

. 

ي٤م اسمـ أظمل يمٜمك٧م ُمكع رؾمكقل اهلل ىم٤مل زم أسمق ذر:  وم٣مل:  وفمـ فم٣ٌمس زمـ فمٌٝمد اهلل زمـ فم٣ٌمس

٣م وهمّم٥م أٞمٖمٗمف دم ؽملٌٝمؾ اهلل أَملقت يلقم ا ذهًٌ ضمًد ذر َم٣م أضم٤م أن رم أُ  ي٣م أزم٣م» :ا سمٞمده وم٘م٤مل زمآظمذً  ط

ي٣م أزم٣م ذر أذه٤م إلم إومؾ وسمذه٤م إلم إىمثر  ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ىمٜمٓم٤مرا ىم٤مل ش٣مأَمقت أدع َمٛمف ومغماؿمً 

                                                                          

( سمك٤مب ىمٌكقل اًمّمكدىم٦م ُمكـ 2125( سم٤مب ٓ ي٘مٌؾ اهلل صدىم٦م ُمـ همٚمقل، وُمًكٚمؿ  2455رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 وًمد اًمٜم٤مىم٦م إمم أن يٗمّمؾ قمـ أُمف. :هق اعمٝمر أول ُم٤م يقًمد و اًمٗمّمٞمؾ( :اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م،  اًمٗمٚمق(

 .اًمٕمٗمق واًمتقاوعاؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب3699رواه ُمًٚمؿ   (1)

طمدي٨م طمًـ صكحٞمص وُمٕمٜمك٤مه أهنكؿ شمّمكدىمقا هبك٤م إٓ يمتٗمٝمك٤م. وصكححف  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (3)

 (.3581إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 ( يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مئؼ.:3:6رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.7188  رواه اًمٌخ٤مري (5)

َمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ أن يًتؼم َمـ ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ مترة » :(، وذم رواي٦م2127(، وُمًٚمؿ  8185رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 .شهمٙمٝمٖمٔمؾ
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وم٠مقم٤مده٤م قمكم صمالث ُمرات ش؟٣مأريد أطمرة وسمريد ايمدٞمٝم٣م ومغماؿمً 
(1)

. 

٣م دم ٝمٛم٣م رصمؾ دم همالة َمـ إرض همًلٚمع صلقسمً زم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ؽمح٣مزم٥م اؽمؼ ضمديٗم٥م همالن همتٛمحك ذيمؽ ايمًح٣مب همٟمهمرغ َم٣مءه دم ضمرة هم١مذا ذصم٥م َملـ سمٙملؽ ايممملاج 

ومد اؽمتقفم٦ٌم ذيمؽ اظم٣مء ىمٙمف همتتٌع اظم٣مء هم١مذا رصمؾ وم٣م ؿ دم ضمديٗم٥م حيقل اظم٣مء زمٚمًح٣مسمف همٗم٣مل يمف ي٣م فمٌد 

 ؟يمًح٣مزم٥م همٗم٣مل يمف ي٣م فمٌد اهلل مل ؽمٟميمتٛمل فمـ اؽملٚملهمالن يمالؽمؿ ايمذي ؽمٚمع دم ا :وم٣مل ؟اهلل َم٣م اؽمٚمؽ

 :ومل٣مل ؟ؽمٚمٔم٦م دم ايمًح٣مب ايمذي هذا َم٣مؤه يٗمقل اؽمؼ ضمديٗم٥م همالن ٓؽمٚمؽ همام سمِملٛمع همٝمٜمل٣م :وم٣مل

شأَم٣م إذ ومٙم٦م هذا هم١مين أٞمٓمر إلم َم٣م خيرج َمٛمٜم٣م همٟمسمِمد  زمثٙمثف وآىمؾ أٞم٣م وفمٝم٣مرم شمٙمثف وأرد شمٙمثف
(2)

. 

 ي٣م ىمٔم٤م زملـ فمجلرة ايمِملالة» :٤م زمـ فمجرةيم٘مٔم يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ صم٣مزمر 

اظم٣مء ايمٛم٣مر ي٣م ىمٔم٤م زمـ فمجرة ايمٛم٣مس نم٣مديل٣من  ئاخلْمٝمئ٥م ىمام يْمٖم ومرزم٣من وايمِمٝم٣مم صمٛم٥م وايمِمدوم٥م سمْمٖمئ

شهم٣ٌم ع ٞمٖمًف همٚمقشمؼ رومٌتف وَمٌت٣مع ٞمٖمًف دم فمتؼ رومٌتف
(3)

. 

 شمالث أومًؿ فمٙملٝمٜمـ وأضملدشم٘مؿ ضملديث٣ًم» يٗمقل:ط أٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ىمٌُم٥م إٞمامري 

ا وٓ همتح فمٌد  :هم٣مضمٖمٓمقه وم٣مل َم٣م ٞمٗمص َم٣مل فمٌد َمـ صدوم٥م وٓ ـُمٙمؿ فمٌد َمٓمٙمٚم٥م صػم فمٙمٝمٜم٣م إٓ زاده اهلل فمز 

إٞملام ايملدٞمٝم٣م  :٣م همل٣مضمٖمٓمقه ومل٣ملوأضمدشم٘مؿ ضمديثً  -أو ىمٙمٚم٥م ٞمحقه٣م  -زم٣مب َمًٟميم٥م إٓ همتح اهلل فمٙمٝمف زم٣مب همٗمر 

ًٓ وفمٙماًم همٜمق يتٗمل همٝمف رزمف ويِمؾ همٝمف  ل٣م همٜملذا زمٟمهمّملؾ ٕرزمٔم٥م ٞمٖمر فمٌد رزومف اهلل َم٣م رمحف وئمٙملؿ هلل همٝملف ضمٗم 

ًٓ يمٔمٚمٙم٦م زمٔمٚمؾ همالن همٜمق زمٛمٝمتف  اظمٛم٣مزل وفمٌد رزومف اهلل فمٙماًم ومل يرزومف َم٣مٓ همٜمق ص٣مد  ايمٛمٝم٥م يٗمقل يمق أن رم َم٣م

ًٓ ومل يرزومف فمٙماًم خيٌط دم َم٣ميمف زمٕمغم فمٙمؿ وٓ يتٗمل همٝمف رزملف وٓ يِملؾ همٝملف  همٟمصمرمه٣م ؽمقاء وفمٌد رزومف اهلل َم٣م

ًٓ رمحف وٓ ئمٙمؿ  ًٓ وٓ فمٙماًم همٜملق يٗملقل يملق أن رم َمل٣م هلل همٝمف ضمٗم ٣م همٜمذا زمٟمطم٧ٌم اظمٛم٣مزل وفمٌد مل يرزومف اهلل َم٣م

شيمٔمٚمٙم٦م همٝمف زمٔمٚمؾ همالن همٜمق زمٛمٝمتف همقزرمه٣م ؽمقاء
(4)

. 

إن ايمِمدوم٥م يمتْمٖمئ فمـ أهٙمٜمل٣م ضملر ايمٗمٌلقر » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ملوفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

                                                                          

رواه اًمٌكزار سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  صحٝمح: (2)

 :43.) 

احلكرة: إرض  ،اًمًٌت٤من إذا يمك٤من قمٚمٞمكف طمك٤مئط :٦م( سم٤مب اًمّمدىم٦م ذم اعم٤ًميملم. احلدي٘م3:95رواه ُمًٚمؿ   (1)

 واعمًح٤مة: هل اعمجروم٦م ُمـ احلديد. ،اًمتل هب٤م طمج٤مرة ؾمقد واًمنمضم٦م: ُمًٞمؾ اعم٤مء إمم إرض اًمًٝمٚم٦م

 (.977رواه أسمق يٕمغم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (3)

 (.:97إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف  صحٝمح: (1)
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شومتفوإٞمام يًتٓمؾ اظم٠مَمـ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م دم ـمؾ صد
(1)

. 

 ىمؾ اَمرئ دم ـمؾ صدومتف ضمتلك يٗم٢مل زملكم » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمٛمف

ومٙم٤من أسمق اخلػم ُمرصمد ٓ خيٓمئكف يكقم إٓ شمّمكدق ومٞمكف سمٌمكء وًمكق سمٙمٕمٙمك٦م أو  :ىم٤مل يزيد شايمٛم٣مس

سمّمٚم٦م(
(2)

. 

ومل٣مل رصملؾ ٕسمِملدومـ زمِملدوم٥م همخلرج زمِملدومتف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

ايمٙمٜمؿ يملؽ احلٚملد فملعم  :د ؽم٣مر  همٟمصٌحقا يتحدشمقن سمِمد  ايمٙمٝمٙم٥م فمعم ؽم٣مر  همٗم٣ملهمقؤمٜم٣م دم ي

ٕسمِمدومـ زمِمدوم٥م همخرج زمِمدومتف همقؤمٜم٣م دم يد زاٞمٝم٥م همٟمصٌحقا يتحدشمقن سمِملد  ايمٙمٝمٙمل٥م  !ؽم٣مر 

ٕسمِمدومـ زمِمدوم٥م همخرج زمِمدومتف همقؤمٜم٣م دم يد نمٛمل  ،ايمٙمٜمؿ يمؽ احلٚمد فمعم زاٞمٝم٥م :وم٣مل !فمعم زاٞمٝم٥م

ايمٙمٜمؿ يمؽ احلٚمد فمعم ؽم٣مر  وزاٞمٝمل٥م ونمٛملل هملٟمي  :وم٣مل !ٙمٝمٙم٥م فمعم نمٛملهمٟمصٌحقا يتحدشمقن سمِمد  ايم

همٗمٝمؾ يمف أَم٣م صدومتؽ فمعم ؽم٣مر  همٙمٔمٙمف أن يًتٔمػ فمـ هومتف وأَم٣م ايمزاٞمٝم٥م همٙمٔمٙمٜم٣م أن سمًلتٔمػ فملـ 

شزٞم٣مه٣م وأَم٣م ايمٕمٛمل همٙمٔمٙمف أن ئمتػم همٝمٛمٖمؼ مم٣م أفمْم٣مه اهلل
(3)

. 

إٓ َمٙم٘مل٣من يٛملزٓن همٝمٗملقل  َم٣م َمـ يقم يِملٌح ايمٔمٌل٣مد همٝملف» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمٛمف 

ش٣م٣م سمٙمٖمً ٣م ويٗمقل أطمر ايمٙمٜمؿ أفمط ممً٘مً ٣م طمٙمٖمً ايمٙمٜمؿ أفمط َمٛمٖمٗمً  :أضمدمه٣م
(4)

. 

اإليلامن » :ىمك٤مل ؟ُم٤مذا يٜمجل اًمٕمٌد ُمـ اًمٜم٤مر طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل وم٣مل: وفمـ أيب ذر 

يملؽ اهلل وسمرولخ ممل٣م رزومل» :؟ ىم٤ملٟمٌل اهلل ُمع اإليامن قمٛمؾ ىمٚم٧م ي٤م زم٣مهلل  شؽ اهللأن سمروخ مم٣م طمق 

                                                                          

( 984رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واًمٌٞمٝم٘مل وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م   ضمًلـ: (2)

 (.4595واًمّمحٞمح٦م  

صكحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ.  :رواه أمحد واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (1)

 =طمٌٞمك٥مأيب  ٤م:  قمـ يزيد سمكـ(. وذم رواي٦م ٓسمـ ظمزيٛم٦م أيًْم 983همٞم٥م  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽم

 اعمًجد ىمط إٓ قمٌد اهلل اًمٞمز) أٟمف يم٤من أول أهؾ ُمٍم يروح إمم اعمًجد وُم٤م رأيتف داظماًل أيب  قمـ ُمرصمد سمـ=

وم٠مىمقل ي٤م أسم٤م اخلكػم  :طمتك رسمام رأي٧م اًمٌّمؾ حيٛمٚمف ىم٤مل :وذم يمٛمف صدىم٦م إُم٤م ومٚمقس وإُم٤م ظمٌز وإُم٤م ىمٛمص ىم٤مل

أشمّمدق سمف همػمه إٟمف طمكدصمٜمل  ؿمٞمًئ٤مطمٌٞم٥م أُم٤م إ) مل أضمد ذم اًمٌٞم٧م أيب  ي٤م اسمـ :ومٞم٘مقل :إن هذا يٜمتـ صمٞم٤مسمؽ ىم٤مل

 .شـمؾ اظم٠مَمـ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م صدومتف» :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  طرضمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

أَم٣م صدومتؽ همٗملد  همٟمي همٗمٝمؾ يمف»(، واًمٜم٤ًمئل وىم٤مل ومٞمف: 2133( واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ  2466رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 صمؿ ذيمر احلدي٨م. شسمٗمٌٙم٦م

إن  »( سم٤مب ذم اعمٜمٗمؼ واعمٛمًؽ واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗمٔمكف: 2121(، وُمًٚمؿ  2485رواه اًمٌخ٤مري   (1)

٣م ٣م طمٙمًٖملايمٙمٜملؿ أفملط َمٛمٖمًٗمل :ا وَمٙمؽ زم٣ٌمب آطمر يٗمقل٣م زم٣ٌمب َمـ أزمقاب اجلٛم٥م يٗمقل َمـ يٗمرض ايمٝمقم جيز نمًد َمٙم٘مً 

 .ش٣م٣م سمٙمٖمً وأفمط ممً٘مً 
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 :ىمٚمك٧م شيٟمَمر زم٣مظمٔمروف ويٛمٜمك فمـ اظمٛم٘ملر» :ا ٓ جيد ُم٤م يرو: ىم٤ملىمٚم٧م ي٤م ٟمٌل اهلل وم٢من يم٤من وم٘مػمً 

يك٤م  :ىمٚمك٧م شهمٙملٝمٔمـ إطملر » :إن يم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمكر ىمك٤مل

أيك٧م إن ي٤م ٟمٌل اهلل أر :ىمٚم٧م ش٣مهمٙمٝمٔمـ َمٓمٙمقَمً » :رؾمقل اهلل أرأي٧م إن يم٤من ٓ حيًـ أن يّمٜمع ىم٤مل

َم٣م سمريد أن سمؼمك يمِم٣مضمٌؽ َمـ طملغم يمٝمٚمًلؽ أذاه » :٤م ىم٤مل٤م ٓ يًتٓمٞمع أن يٕملم ُمٔمٚمقُمً يم٤من وٕمٞمٗمً 

َمل٣م َملـ فمٌلد َمل٠مَمـ » :؟ ىمك٤مل٧م إن ومٕمؾ هذا يدظمٚمف اجلٜمك٦مي٤م رؾمقل اهلل أرأي :ىمٚم٧م شفمـ ايمٛم٣مس

شيِمٝم٤م طمِمٙم٥م َمـ هذه اخلِم٣مل إٓ أطمذت زمٝمده ضمتك سمدطمٙمف اجلٛم٥م
(1)

. 

قمامل شم٤ٌمهك ومت٘مقل اًمّمدىم٦م أٟم٤م أومْمٚمٙمؿ ذيمر زم أن إ :وم٣مل وفمـ فمٚمر 
(2)

. 

أرزمٔمقن طمِمٙم٥م أفماله٣م َمٛمٝمح٥م » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل  فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص وفمـ

ايمٔمٛمز، َم٣م َمـ فم٣مَمؾ ئمٚمؾ زمخِمٙم٥م َمٛمٜم٣م رصم٣مء شمقاهب٣م وسمِملديؼ َمقفمقدهل٣م إٓ أدطمٙملف اهلل سمٔمل٣ملم هبل٣م 

ش٥ماجلٛم
(3)

. 

ًمٖمػم ه١مٓء يم٤مٟمقا أطمؼ سمكف  اهللوم٘مٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  ىمًاًم  ط اهللىمًؿ َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ فمٚمر 

شإهنؿ طمغموين أن يًٟميمقين زم٣ميمٖمحش، أو يٌخٙمقين ويم٦ًم زم٣ٌمطمؾ»ُمٜمٝمؿ؟ ىم٤مل: 
(4)

. 

شىمط وم٘م٤مل ٓ ؿمٞمًئ٤م ط اهللُم٤م ؾمئؾ َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ صم٣مزمر 
(5)

. 

 إن اهلل أوضملك إلم حيٝملك زملـ زىمريل٣م فمٙملٝمٜمام» ومل٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  وفمـ احل٣مرث إؾمٔمري 

ايمِمالة وايمًالم زمخٚمس ىمٙمامت أن ئمٚمؾ هبـ ويٟمَمر زمٛمل إها ٝمؾ أن ئمٚمٙمقا هبـ همذىمر احلدي٧م إلم أن 

وم٣مل همٝمف وآَمرىمؿ زم٣ميمِمدوم٥م وَمثؾ ذيمؽ ىمٚمثؾ رصمؾ أهه ايمٔمدو همٟموشمٗمقا يده إلم فمٛمٗملف وومرزملقه يمٝميلزمقا 

شفمٛمٗمف همجٔمؾ يٗمقل هؾ يم٘مؿ أن أهمدي ٞمٖمز َمٛم٘مؿ وصمٔمؾ ئمْمل ايمٗمٙمٝمؾ وايم٘مثغم ضمتك همدى ٞمٖمًف
(6)

. 

شٞمٖمًف
(6)

. 
                                                                          

اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف أـمقل ُمٜمف سمٜمحقه واحل٤ميمؿ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص و واه اًمٌٞمٝم٘ملر صحٝمح: (2)

 (.987اًمؽمهمٞم٥م  

رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص  صحٝمح: (1)

 (.989اًمؽمهمٞم٥م  

 (.3599رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ل سمٗمحش وهمٚمٔم٦م.( سم٤مب إقمٓم٤مء ُمـ ؾم٠م2177رواه ُمًٚمؿ   (1)

( سم٤مب ُم٤م ؾمئؾ 3422( سم٤مب طمًـ اخلٚمؼ واًمًخ٤مء وُم٤م يٙمره ُمـ اًمٌخؾ، وُمًٚمؿ  6798رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ىمط وم٘م٤مل ٓ ويمثرة قمٓم٤مئف. ؿمٞمًئ٤م طرؾمقل اهلل 

رواه اًمؽمُمذي وصححف واسمـ ظمزيٛم٦م واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صكحٞمص  صحٝمح: (6)

 (.988(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2835) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  قمغم ذـمٝمام. وصححف إًم٤ٌم
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وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ي٣م فمٌدي أٞمٖمؼ ُأٞمٖمؼ فمٙمٝمؽ وومل٣مل يلد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

 اهلل َمألى ٓ يٕمٝمّمٜم٣م ٞمٖمٗم٥م
(1)

وات وإرض ؽمح٣مء ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر أرأيتؿ َم٣م أٞمٖمؼ َمٛمذ طمٙملؼ ايمًلام 

ش] إطمرى [ اظمٝمزان خيٖمض ويرهمع هم١مٞمف مل يٕمض َم٣م زمٝمده وىم٣من فمرؾمف فمعم اظم٣مء وزمٝمده
(2)

. 

ي٣م ازمـ آدم إٞمؽ إن سمٌذل ايمٖمّملؾ طملغم يملؽ وإن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شمتً٘مف ذ يمؽ وٓ سمالم فمعم ىمٖم٣مف وازمدأ زمٚمـ سمٔمقل وايمٝمد ايمٔمٙمٝم٣م طمغم َمـ ايمٝمد ايمًٖمعم
(3)

. 

َم٣م ؿمٙمٔم٦م ؾمٚمس ومط إٓ وزمجٛمٌٝمٜم٣م َمٙم٘م٣من يٛم٣مدي٣من » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ايمدرداء 

ش٣م٣م وَمـ أَمًؽ همٟمفمٗمٌف سمٙمٖمً ؼ همٟمفمٗمٌف طمٙمٖمً ايمٙمٜمؿ َمـ أٞمٖم
(4)

. 

َمثؾ ايمٌخٝمؾ واظمٛمٖمؼ ىمٚمثؾ رصمٙمكم فمٙمٝمٜمام صُمٛمتل٣من » يٗمقل:ط أٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

َمـ ضمديد َمـ شمدهيام إلم سمراومٝمٜمام همٟمَم٣م اظمٛمٖمؼ همال يٛمٖمؼ إٓ ؽمٌٗم٦م أو وهملرت فملعم صمٙملده ضمتلك ختٖملل زمٛم٣مٞملف 

شإٓ يمزَم٦م ىمؾ ضمٙمٗم٥م َم٘م٣مهن٣م همٜمق يقؽمٔمٜم٣م همال سمتًع ؾمٝمئ٣ًميٛمٖمؼ  وسمٔمٖمق أشمره وأَم٣م ايمٌخٝمؾ همال يريد أن
(5)

. 

شسمتًع
(5)

. 
                                                                          

 ٓ يٖمٞمْمٝم٤م سمٗمتص أوًمف أي: ٓ يٜم٘مّمٝم٤م.(2)

 (.4::(، وُمًٚمؿ  7:87(،  5518رواه اًمٌخ٤مري   (1)

(، واًمٙمٗم٤مف: ُم٤م يمػ قمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مس ُمكع اًم٘مٜم٤مقمك٦م ٓ يزيكد قمكغم ىمكدر احل٤مضمك٦م 2147رواه ُمًٚمؿ   (3)

 واًمٗمْمؾ ُم٤م زاد قمغم ىمدر احل٤مضم٦م.

صحٞمص اإلؾمٜم٤مد واًمٌٞمٝم٘مكل ُمكـ ـمريكؼ  :رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ سمٜمحقه وىم٤مل صحٝمح: (1)

َم٣م َمـ يقم ؿمٙمٔم٦م ؾمٚمًف إٓ وىم٣من زمجٛمٌتٝمٜمل٣م َمٙم٘مل٣من »: طاحل٤ميمؿ وًمٗمٔمف ذم إطمدى رواي٤مشمف: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ن َم٣م ومؾ وىمٖمك طمغم مم٣م ىمُثلر ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس هٙمٚمقا إلم رزم٘مؿ هم١م :يٛم٣مدي٣من ٞمداء يًٚمٔمف َم٣مطمٙمؼ اهلل ىمٙمٜمؿ نمغم ايمثٗمٙمكم

أفملط  ايمٙمٜمؿ :وٓ آزم٦م ايمُمٚمس إٓ وىم٣من زمجٛمٌتٝمٜم٣م َمٙم٘م٣من يٛم٣مدي٣من ٞمداء يًٚمٔمف طمٙمؼ اهلل ىمٙمٜمؿ نمغم ايمثٗمٙمكم وأهلك

ذم ؾمقرة  )ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس هٙمٚمقا إلم رزم٘مؿ( :وأٞمزل اهلل دم ذيمؽ ومرآٞم٣م دم ومقل اظمٙم٘مكم َمٛمٖمًٗم٣م طمٙمًٖم٣م وأفمط ممًً٘م٣م سمٙمًٖم٣م

ايمٙمٜملؿ أفملط »[ وأٟمكزل ذم ىمكقهلام 36]يقٟمس:  ﴾مب ىب يب جت حت حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿يقٟمس 

 ﴾ۈ  ﴿ :إمم ىمقًمكف ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ ش٣م٣م سمٙمًٖمل٣م وأفملط ممًل٘مً ٣م طمٙمًٖملَمٛمٖمٗمً 

 (.28:[ صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  21-2]اًمٚمٞمؾ:

ٜم٦م سمْمكؿ اجلكٞمؿ ُمك٤م أضمكـ اعمكرء ( سم٤مب ُمثؾ اعمٜمٗمؼ واًمٌخٞمؾ. اجلُ 2132(، وُمًٚمؿ  3871رواه اًمٌخ٤مري   (5)

أن اعمٜمٗمؼ يمٚمام أٟمٗمؼ ـم٤مًم٧م قمٚمٞمف وؾمكٌٖم٧م طمتكك شمًكؽم سمٜمك٤من  :واعمراد سمف هٝمٜم٤م اًمدرع وُمٕمٜمك احلدي٨م وؾمؽمه

ٟمٕمكؿ اهلل  طواًمٌخٞمؾ يمٚمام أراد أن يٜمٗمؼ ًمزُم٧م يمؾ طمٚم٘م٦م ُمٙم٤مهن٤م ومٝمق يقؾمٕمٝم٤م وٓ شمتًع ؿمٌف  ،رضمٚمٞمف ويديف

ٖم٧م ووومكرت طمتكك شمًكؽمه شمٕم٤ممم ورزىمف سم٤مجلُٜم٦م وذم رواي٦م سم٤مجل٦ٌم وم٤معمٜمٗمؼ يمٚمام أٟمٗمؼ اشمًٕم٧م قمٚمٞمف اًمٜمٕمؿ وؾمكٌ

 واًمٌخٞمؾ يمٚمام أراد أن يٜمٗمؼ ُمٜمٕمف اًمِمص واحلرص وظمقف اًمٜم٘مص ومٝمق يٛمٜمٕمكف يٓمٚمك٥م أن  ؿم٤مُماًل ا يم٤مُماًل ؾمؽمً 

يزيد ُم٤م قمٜمده وأن شمتًع قمٚمٞمف اًمٜمٕمؿ ومال شمتًع وٓ شمًؽم ُمٜمف ُم٤م يروم ؾمؽمه واهلل ؾمكٌح٤مٟمف أقمٚمكؿ. اٟمٔمكر ذح 

 إًم٤ٌم) ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م.



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 281 
إطمالء شمالشم٥م همٟمَم٣م طمٙمٝمؾ همٝمٗمقل أٞم٣م َمٔمؽ ]ضمتك سمٟمي زمل٣مب »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

اظمٙمؽ شمؿ أرصمع وأسمرىمؽ همذيمؽ أهٙمؽ وفمُمغمسمؽ يُمٝمٔمقٞمؽ[ ضمتك سمٟمي ومػمك ]شمؿ يرصمٔمقن همٝمؼمىمقٞملؽ[ 

٦م وَم٣م أَمً٘م٦م همٙمٝمس يمؽ همذيمؽ َم٣ميمؽ وأَم٣م طمٙمٝمؾ همٝمٗمقل أٞم٣م َمٔمؽ ضمٝم٧م َم٣م أفمْمٝم :وأَم٣م طمٙمٝمؾ همٝمٗمقل يمؽ

شدطمٙم٦م وضمٝم٧م طمرصم٦م همذيمؽ فمٚمٙمف همٝمٗمقل واهلل يمٗمد ىمٛم٦م َمـ أهقن ايمثالشم٥م فمقم
(1)

. 

ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل  شأي٘مؿ َم٣مل وارشمف أضم٤م إيمٝمف َمـ َم٣ميمف»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

شهم١من َم٣ميمف َم٣م ومدم وَم٣مل وارشمف َم٣م أطمر» :ارصمف ىم٤ملاهلل ُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ ُم٤مًمف أطم٥م إًمٞمف ُمـ ُم٤مل و
(2)

. 

ًٓ  طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  ىم٤مل  ش؟َم٣م هذا ي٣م زمالل» ا َمـ متر همٗم٣مل: همٟمطمرج يمف صػمً فم٣مد زمال

يل٣م زملالل وٓ  ؟أَم٣م ختُمك أن جُئمؾ يمؽ زمخ٣مر دم ٞمل٣مر صمٜملٛمؿ أٞمٖملؼ» :ادظمرشمف ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل

 ًٓ شختش َمـ ذي ايمٔمرش إومال
(3)

. 

شٓ سمقىمل همٝمقىمل فمٙمٝمؽ» :طىم٤مل زم رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م أؽمامء زمٛم٦م أيب زم٘مر وفمـ 
(4)

. 

ًٓ  :ٓ ضمًد إٓ دم اشمٛمتكم» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ َمًٔمقد   همًٙمْمف فملعم رصمؾ آسم٣مه اهلل َم٣م

شهٙم٘متف دم احلؼ ورصمؾ آسم٣مه اهلل ضم٘مٚم٥م همٜمق يٗما هب٣م وئمٙم ٚمٜم٣م
(5)

. 

أرسمٕمامئ٦م ديٜم٤مر ومجٕمٚمٝم٤م ذم سة وم٘م٤مل ًمٚمٖمالم  أظمذ» وقمـ ُم٤مًمؽ اًمدار أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ذم اًمٌٞم٧م ؾم٤مقم٦م طمتكك شمٜمٔمكر ُمك٤م يّمكٜمع؟ ومكذه٥م هبك٤م  فَ ٚمَ اذه٥م هب٤م إمم أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح صمؿ شمَ 

اضمٕمؾ هذه ذم سمٕمض طم٤مضمتؽ وم٘م٤مل وصٚمف اهلل ورمحف  :ي٘مقل ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم :اًمٖمالم إًمٞمف وم٘م٤مل

ن وهبذه اخلٛم٦ًم إمم ومالن وهبكذه اخلٛمًك٦م إمم صمؿ ىم٤مل شمٕم٤مزم ي٤م ضم٤مري٦م اذهٌل هبذه اًمًٌٕم٦م إمم ومال

ومالن طمتك أٟمٗمذه٤م ورضمع اًمٖمالم إمم قمٛمر وم٠مظمؼمه ومقضمده ىمد أقمد ُمثٚمٝمك٤م عمٕمك٤مذ سمكـ ضمٌكؾ وم٘مك٤مل 

ؾم٤مقم٦م طمتك شمٜمٔمر ُم٤م يّمٜمع ومذه٥م هب٤م إًمٞمف وم٘م٤مل ي٘مقل  ذم اًمٌٞم٧م فَ ٚمَ اذه٥م هب٤م إمم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وشمَ 

ف اهلل ووصٚمف شمٕم٤مزم ي٤م ضم٤مري٦م اذهٌل إمم ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم اضمٕمؾ هذه ذم سمٕمض طم٤مضمتؽ وم٘م٤مل رمح

                                                                          

ٓ قمٚم٦م ًمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه احل٤م صحٝمح: (2)  (.:2:يمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام و

 ( سم٤مب ُم٤م ىمدم ُم٤مًمف ومٝمق ًمف.7188رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رواه أسمق يٕمغم واًمٓمكؼما) ذم اًمٙمٌكػم وإوؾمكط سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  صحٝمح: (3)

 (.33:اًمؽمهمٞم٥م  

 :ىم٦م ومٞمام اؾمتٓم٤مع، اٟمٗمحل واٟمْمحل وأٟمٗم٘مل اًمثالصم٦م ُمٕمٜمك واطمد وىمقًمكف( سم٤مب اًمّمد2478رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 :ىم٤مل اخلٓم٤ميب: ٓ شمدظمري واإليٙم٤مء ؿمد رأس اًمققم٤مء سم٤مًمقيم٤مء وهق اًمرسم٤مط اًمذي يرسمط سمكف ي٘مكقل شٓ سمقىمل»

 (.34:ٓ متٜمٕمل ُم٤م ذم يدك ومتٜم٘مٓمع ُم٤مدة سمريم٦م اًمرزق قمٜمؽ اٟمتٝمك. اٟمٔمرصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م طمدي٨م  

(، واعمراد سم٤محلًد هٜم٤م اًمٖمٌٓمك٦م وهكق 926همت٤ٌمط ذم اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ا84ٓاًمٌخ٤مري  رواه  (5)

ٌَط وهذا ٓ سم٠مس سمف وًمف ٟمٞمتف وم٢من متٜمك زواهل٤م قمٜمف ومذًمؽ طمرام وهق احلًد اعمذُمقم.  متٜمل ُمثؾ ُم٤م ًمٚمٛمٖمت
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سمٞم٧م ومالن سمٙمذا اذهٌل إمم سمٞم٧م ومالن سمٙمذا اذهٌل إمم سمٞمك٧م ومكالن سمٙمكذا وم٤مـمٚمٕمك٧م اُمكرأة ُمٕمك٤مذ 

وىم٤مًم٧م ٟمحـ واهلل ُم٤ًميملم وم٠مقمٓمٜم٤م ومٚمؿ يٌؼ ذم اخلرىم٦م إٓ ديٜم٤مران ومدطمك هبام إًمٞمٝم٤م ورضمع اًمٖمالم 

شٕمضإمم قمٛمر وم٠مظمؼمه ومن سمذًمؽ وم٘م٤مل إهنؿ إظمقة سمٕمْمٝمؿ ُمـ سم
(1)

. 

 فطٌ صدق١ ايفطس -21
 .[25-21]إفمعم: ﴾يئ جب حب خب مب ی جئ حئ مئ ىئ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:

 :قمـ هذه أي٦م ىم٤مل طؾمئؾ رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ ىمثغم ازمـ فمٌد اهلل اظمزين فمـ أزمٝمف فمـ صمده 

شأٞمزيم٦م دم زىم٣مة ايمٖمْمر»
(2)

. 

صكدىم٦م اًمٗمٓمكر ـمٝمكرة ًمٚمّمك٤مئؿ ُمكـ اًمٚمٖمكق  طومكرض رؾمكقل اهلل » وم٣مل: فمـ ازمـ فم٣ٌمس

ًمروم٨م وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛم٤ًميملم ومٛمـ أداه٤م ىمٌؾ اًمّمالة ومٝمل زيم٤مة ُم٘مٌقًم٦م وُمـ أداهك٤م سمٕمكد اًمّمكالة وا

شومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٦م
(3)

. 

 :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ شمٔمٙم٥ٌم أو شمٔمٙم٥ٌم زمـ فمٌد اهلل زمـ أيب صٔمغم فمـ أزمٝمف 

همٗملغم أَمل٣م نمٛملٝم٘مؿ ص٣مع َمـ زمر أو ومٚمح فمعم ىمؾ صٕمغم أو ىمٌغم ضمر أو فمٌد ذىملر أو أٞمثلك نمٛملل أو »

 شهمٝمزىمٝمف اهلل وأَم٣م همٗمغمىمؿ همغمد اهلل فمٙمٝمف أىمثر مم٣م أفمْمك
(4)

. 

                                                                          

ُمقىمكقف (  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ورواشمف إمم ُم٤مًمؽ اًمدار صم٘م٤مت ُمِمٝمقرون. ىم٤مل إًمٌك٤م)  طمًكـ ضمًـ: (2)

 ومدطمك: أي رُمك هبام. شمٚمف: أي شمِم٤مهمؾ (.37:وُم٤مًمؽ اًمدار ٓ أقمرومف. صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 =رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ويمثػم هذا واه، وىمد روي قمـ قمٙمرُم٦م وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م واسمكـ ؾمكػميـ واسمكـ قمٛمكر ؤمٝمػ: (1)

إًمٌك٤م)  (، ووكٕمٗمف ٤315م وهق أصص واهلل أقمٚمؿ. اٟمٔمر اعمتجر اًمراسمص حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد ظمػمي   ص/ ُمقىمقومً =

 (.776ذم وٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م  

رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط اًمٌخ٤مري. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ضمًـ: (3)

زيم٤مة اًمٗمٓمر ومٞمف سمٞم٤من أن صكدىم٦م اًمٗمٓمكر ومكرض واضمك٥م  ط(. ىم٤مل اخلٓم٤ميب رمحف اهلل ىمقًمف ومرض رؾمقل اهلل 2196 

ٕن ـم٤مقمتكف صك٤مدرة  ;ومٝمق يمام ومرض اهلل طقال وومٞمف سمٞم٤من أن ُم٤م ومرض رؾمقل اهلل يم٤مومؽماض اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم ذم إُم

قمـ ـم٤مقم٦م اهلل وىمد ىم٤مل سمٗمروٞم٦م زيم٤مة اًمٗمٓمر ووضمقهب٤م قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ وىمد قمٚمٚم٧م سم٠مهن٤م ـمٝمرة ًمٚمّمك٤مئؿ ُمكـ اًمرومك٨م 

اًمتٓمٝمػم ويمكؾ  قمـ ىمقشمف إذا يم٤من وضمقهب٤م ًمٕمٚم٦م واًمٚمٖمق ومٝمل واضم٦ٌم قمغم يمؾ ص٤مئؿ همٜمل ذي ضمدة أو وم٘مػم جيده٤م ومْماًل 

 اٟمتٝمك. .اًمّم٤مئٛملم حمت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م وم٢مذا اؿمؽميمقا ذم اًمٕمٚم٦م اؿمؽميمقا ذم اًمقضمقب

أمجع قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن صدىم٦م اًمٗمٓمر ومرض وممـ طمٗمٔمٜم٤م ذًمكؽ قمٜمكف  :وىم٤مل احل٤مومظ أسمق سمٙمر سمـ اعمٜمذر

ل وأسمكق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ حمٛمد سمـ ؾمػميـ وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمْمح٤مك وقمٓم٤مء وُم٤مًمؽ وؾمٗمٞم٤من اًمثكقري واًمِمك٤مومٕم

 اٟمتٝمك. .صمقر وأمحد وإؾمح٤مق وأصح٤مب اًمرأي وىم٤مل إؾمح٤مق هق يم٤مإلمج٤مع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

 (.2197رواه أمحد وأسمق داود. صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (1)
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 نفاي١ ايٝتِٝ ٚزمحت٘ ٚايٓفك١ عًٝ٘فطٌ  -22
 ٱ ٻ ﴿ :وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم، [88احلجللر:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم

 ﴾ٿٿ    ٺ ٺ ٿ    ٺ   ٺ   ڀ    ڀ    ڀڀ    پ     پ    پ     پ    ٻ    ٻ   ٻ 

وىمك٤مل ، [9،20ايمّمحك:] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[18ايم٘مٜمػ:]

ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :شمٕمكككككك٤ممم

 .[3 -2اظم٣مفمقن] ﴾ڄ ڄ

 :طؾمت٦م ٟمٗمر، وم٘مك٤مل: اعمنمكيمقن ًمٚمٜمٌكل  طيمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص 

ضمالن ًم٧ًم ؾ ُمـ هذيؾ وسمالل ورضماـمرد ه١مٓء ٓ جيؽمئقن قمٚمٞمٜم٤م. ويمٜم٧م أٟم٤م واسمـ ُمًٕمقد ور

ۆئ ﴿شمٕم٤ممم:  اهللومحدث ٟمٗمًف وم٠مٟمزل  :أن ي٘مع اهللُم٤م ؿم٤مء  ط اهللأؾمٛمٞمٝمام، ومقىمع ذم ٟمٗمس َرؾُمقل 

[51إٞمٔم٣مم:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ
(1)

. 

أن أسمك٤م ؾمكٗمٞم٤من أشمكك :-  وهق َمـ أهؾ زمٝمٔم٥م ايمروقان -وفمـ أيب هٌغمة فم٣م ذ زمـ فمٚمرو اظمزين

 ُم٠مظمكذه٤م اهللُمكـ قمكدو  اهللٞمقف قمغم ؾمٚمامن وصٝمٞم٥م وسمالل ذم ٟمٗمر وم٘م٤مًمقا: ُم٤م أظمذت ؾم
(2)

 .

ي٣م أزمل٣م » وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل: ط: أشم٘مقًمقن هذا ًمِمٞم: ىمريش وؾمٞمدهؿ؟! وم٠مشمك اًمٜمٌل وم٘م٤مل أسمق سمٙمر 

. وم٠مشمك٤مهؿ وم٘مك٤مل: يك٤م إظمقشمك٤مه شزم٘مر يمٔمٙمؽ أنمّمٌتٜمؿ، يملئـ ىمٛمل٦م أنمّملٌتٜمؿ يمٗملد أنمّمل٦ٌم رزملؽ

شًمؽ ي٤م أظمل اهللآهمْمٌتٙمؿ؟ ىم٤مًمقا:ٓ، يٖمٗمر 
(3)

 

وأؾمل٣مر  شأٞم٣م وىم٣مهمؾ ايمٝمتلٝمؿ دم اجلٛمل٥م ه٘ملذا» :ط اهللَرؾُمقل ىم٤مل  :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

زم٣ميم٣ًٌمزم٥م وايمقؽمْمك وهمرج زمٝمٛمٜمام
(4)

. 

ىم٣مهمؾ ايمٝمتلٝمؿ يملف أو يمٕملغمه أٞمل٣م وهلق ىمٜمل٣مسمكم دم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

وأؿم٤مر اًمراوي، وهق ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، سم٤مًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك شاجلٛم٥م
(5)

. 

 ٚاملطهنيفطٌ ايطاعٞ ع٢ً األز١ًَ  -23
                                                                          

 .وىم٤مص أيب  ( سم٤مب ومٞمٗمْمؾ ؾمٕمد سمـ3524رواه ُمًٚمؿ   (2)

 ىمقًمف: ُم٠مظمذه٤م أي مل شمًتقف طم٘مٝم٤م ُمٜمف. (1)

 .ن وصٝمٞم٥م وسمالل ( سم٤مب ومْم٤مئؾ ؾمٚمام3615رواه ُمًٚمؿ   (3)

 يم٤مومؾ اًمٞمتٞمؿ: اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمقره.و ( سم٤مب اًمٚمٕم٤من.9::5رواه اًمٌخ٤مري   (1)

ُمٕمٜمك٤مه:  شايمٝمتٝمؿ يملف أو يمٕملغمه» طىمقًمف طم٤ًمن إمم إرُمٚم٦م واعمًٙملم واًمٞمتٞمؿ. ( سم٤مب اإل3:94رواه ُمًٚمؿ   (5)

 راسمتف، واهلل أقمٚمؿ.ىمريٌف أو إضمٜمٌل ُمٜمف. وم٤مًم٘مري٥م ُمثؾ أن شمٙمٗمٚمف أُمف أو ضمده أو أظمقه أو همػمهؿ ُمـ ىم
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يمٝمس اظمً٘مكم ايملذي سملرده ايمتٚملرة وايمتٚمرسمل٣من وٓ ايمٙمٗمٚمل٥م » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف 

شوايمٙمٗمٚمت٣من، إٞمام اظمً٘مكم ايمذي يتٔمٖمػ
(1)

ايم٣ًمفمل فمعم إرَمٙمل٥م »ىم٤مل:  طقمـ اًمٜمٌل  وقمٜمف  .

شوىم٣ميمٗم٣م ؿ ٓ يٖمؼم، وىم٣ميمِم٣م ؿ ٓ يٖمْمر» وأحسبه قال: شواظمً٘مكم ىم٣مظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ اهلل
(2)

. 

ذ ايمْمٔم٣مم ؿمٔم٣مم ايمقيمٝمٚم٥م يٚمٛمٔمٜم٣م َملـ يٟمسمٝمٜمل٣م ويلدفمك إيمٝمٜمل٣م َملـ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمٛمف 

شورؽمقيمف اهلليٟمزم٣مه٣م، وَمـ مل جي٤م ايمدفمقة همٗمد فمٍم 
(3)

. 

 ايمٙمٜمؿ إين أضمرج» :طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب ذيح طمقيٙمد زمـ فمٚمرو اخلزافمل 
(4)

ضمؼ  

شايمّمٔمٝمٖمكم: ايمٝمتٝمؿ واظمرأة
(5)

. 

قمكغم ُمكـ دوٟمكف وم٘مك٤مل  رأى ؾمٕمد أن ًمف ومْماًل  وم٣مل: زمـ أيب ووم٣مص  وفمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد

شهؾ سمٛمٌمون وسمرزومقن إٓ زمّمٔمٖم٣م ٘مؿ» :طاًمٜمٌل 
(6)

. 

ازمٕملقين ايمّملٔمٖم٣مء: همل١مٞمام »ي٘مكقل:  ط اهللؾمكٛمٕم٧م َرؾُمكقل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء فمقيٚمر 

شسمٛمٌمون، وسمرزومقن زمّمٔمٖم٣م ٘مؿ
(7)

. 

 فطٌ اإلسطإ إىل ايبٓات ٚاألخٛات -24
صم٣مريتكم ضمتلك سمٌٙمٕمل٣م صمل٣مء يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م أٞمل٣م وهلق  َمـ فم٣مل» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس 

شىمٜم٣مسمكم ووؿ أص٣مزمٔمف
(8)

. 

ضم٤مءشمٜمل ُمًٙمٞمٜم٦م سمحٛمكؾ اسمٜمتكلم هلك٤م وم٠مـمٕمٛمتٝمك٤م صمكالث متكرات،  وم٣ميم٦م: أيًّم٣م  وفمـ فم٣م ُم٥م

                                                                          

وذم روايك٦م ذم ( سم٤مب اعمًٙملم اًمذي ٓ جيد همٜمل وٓ يٗمٓمـ إًمٞمف. :214(، وُمًٚمؿ  2517رواه اًمٌخ٤مري   (2)

اًمّمحٞمحلم ًمٞمس اعمًٙملم اًمذي يٓمقف قمغم اًمٜم٤مس شمرده اًمٚم٘مٛمك٦م واًمٚم٘مٛمتك٤من واًمتٛمكرة واًمتٛمرشمك٤من، وًمٙمكـ 

 وٓ ي٘مقم ومٞم٠ًمل اًمٜم٤مس.اعمًٙملم اًمذي ٓ جيد همٜمك يٖمٜمٞمف، وٓ يٗمٓمـ سمف ومٞمتّمدق قمٚمٞمف، 

 (.3:93( سم٤مب ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إهؾ، وُمًٚمؿ  6149رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 =هريكرة ُمكـأيب  وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ( سم٤مب إُمر سم٢مضم٤مسم٦م اًمداقمل إمم دقمقة. 2543رواه ُمًٚمؿ   (3)

 .شزمئس ايمْمٔم٣مم ؿمٔم٣مم ايمقيمٝمٚم٥م يدفمك إيمٝمٜم٣م إنمٛمٝم٣مء ويؼمك ايمٖمٗمراء»ىمقًمف: =

 ك أطمرج: أحلؼ احلرج وهق اإلصمؿ سمٛمـ وٞمع طم٘مٝمام، وأطمذر ُمـ ذًمؽ حتذيًرا سمٚمٞمًٖم٤م، وأزضمر قمٜمف زضمًرا أيمٞمًدا.وُمٕمٜم (1)

٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ضمًـ: (5) ٤م) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًمًٜم ًٌٕم ٜمف ا ٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  3558، وطم  (.2126( واًًم

هٙمذا ُمرؾماًل، وم٢من ُمّمٕم٥م سمـ رب. ( سم٤مب ُمـ اؾمتٕم٤من سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمّم٤محللم ذم احل:384اًمٌخ٤مري  رواه  (6)

 . سمـ ؾمٕمد شم٤مسمٕمل، ورواه احل٤مومظ أسمق سمٙمر اًمؼمىم٤م) ذم صحٞمحف ُمتّماًل قمـ ُمّمٕم٥م قمـ أسمٞمف

(، وصكحٞمص 36:5داود  أيب  وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. صحٝمح: (7)

 (.52اجل٤مُمع  

 ريتلم: أي سمٜمتلم.ضم٤مو ( سم٤مب ومْمؾ اإلطم٤ًمن إمم اًمٌٜم٤مت،3742رواه ُمًٚمؿ   (8)
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وم٠مقمٓم٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام مترة ورومٕم٧م إمم ومٞمٝم٤م مترة ًمت٠ميمٚمٝم٤م وم٤مؾمتٓمٕمٛمتٝم٤م اسمٜمت٤مه٤م ومِمك٘م٧م اًمتٛمكرة 

 وم٘م٤مل: ط اهللٟم٧م شمريد أن شم٠ميمٚمٝم٤م سمٞمٜمٝمام، وم٠مقمجٌٜمل ؿم٠مهن٤م ومذيمرت اًمذي صٜمٕم٧م ًمَرؾُمقل اًمتل يم٤م

شومد أوصم٤م هل٣م هب٣م اجلٛم٥م أو أفمتٗمٜم٣م هب٣م َمـ ايمٛم٣مر اهللإن »
(1)

. 

يمٝمس أضمد َمـ أَمتل ئمقل شمالث زمٛمل٣مت أو شملالث »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

شا َمـ ايمٛم٣مرأطمقات همٝمحًـ إيمٝمٜمـ إٓ ىمـ يمف ؽمؼمً 
(2)

. 

َمـ ىمـ يمف شمالث زمٛم٣مت أو شمالث أطملقات همل٣مسمٗمك اهلل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

شوأوُم٠م سم٤مًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك شوأوم٣مم فمٙمٝمٜمـ ىم٣من َمٔمل دم اجلٛم٥م ه٘مذا
(3)

. 

                                                                          

 (.3741رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.6483رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 (.3:6(، وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م  2/281رواه أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده   صحٝمح: (3)
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 زمح١ ي٘ ٚغفك١ عًٝ٘ فطٌ َٔ َطح ع٢ً زأع ٜتِٝ -25
ح رأس ايمٝمتلٝمؿ اَمًل» :ومًلقة ومٙمٌلف همٗمل٣مل طؾم٘م٣م إلم رؽمقل اهلل رصماًل أن  وفمـ أيب هريرة 

شوأؿمٔمؿ اظمً٘مكم
(1)

. 

 ايٓفك١ ع٢ً ايعٝاٍفطٌ  -26

ڃ ڃ ڃ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [133ايمٌٗمرة: ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

 .[7ايمْمال :] ﴾ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ

 .[39ؽملٌٟم:] ﴾ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

، وديٛم٣مر أٞمٖمٗمتف دم روم٥ٌم، اهللديٛم٣مر أٞمٖمٗمتف دم ؽمٌٝمؾ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ايملذي أٞمٖمٗمتلف فملعم  اوديٛم٣مر سمِمدوم٦م زمف فمعم َمً٘مكم، وديٛمل٣مر أٞمٖمٗمتلف فملعم أهٙملؽ: أفمٓمٚمٜمل٣م أصملرً 

شأهٙمؽ
(2)

. 

ىمك٤مل  :ىمك٤مل ط اهللأيب قمٌد اًمرمحـ صمقسم٤من سمـ سمجدد ُمكقمم َرؾُمكقل  وفمـ أيب فمٌد اهلل ويٗم٣مل يمف:

ٛمٖمٗمف ايمرصمؾ ديٛم٣مر يٛمٖمٗمف فمعم فمٝم٣ميمف، وديٛم٣مر يٛمٖمٗمف فمعم دازمتف دم ؽملٌٝمؾ أهمّمؾ ديٛم٣مر ي» :ط ِ اهللَرؾُمقل 

ش، وديٛم٣مر يٛمٖمٗمف فمعم أصح٣مزمف دم ؽمٌٝمؾ اهللاهلل
(3)

. 

هؾ زم أضمر ذم سمٜمل أيب ؾمكٚمٛم٦م أن أٟمٗمكؼ قمٚمكٞمٝمؿ  اهللي٤م َرؾُمقل  :ىمٚم٧م وم٣ميم٦م: وفمـ أم ؽمٙمٚم٥م 

ش٦م فمٙمٝمٜمؿٞمٔمؿ يمؽ أصمر َم٣م أٞمٖمٗم»وًم٧ًم سمت٤مريمتٝمؿ هٙمذا وهٙمذا إٟمام هؿ سمٜمل؟ وم٘م٤مل: 
(4)

. 

 اهللوإٞمؽ يمـ سمٛمٖمؼ ٞمٖمٗم٥م سمٌتٕمل هب٣م وصمف » وم٣مل يمف: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص 

شاَمرأسمؽ إٓ أصمرت هب٣م ضمتك َم٣م جتٔمؾ دم دم  
(5)

. 

إذا أٟمٗمؼ اًمرضمؾ قمغم أهٚمكف حيتًكٌٝم٤م ومٝمكق ًمكف  وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمًٔمقد ايمٌدري 

صدىم٦م
 (6)

. 

أن يّملٝمع  ٣مٚمللًىمٖمك زمل٣مظمرء إشم» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل يمٔم٣مص وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ا
                                                                          

 (.3656همٞم٥م  . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمرواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمص ضمًـ: (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٕمٞم٤مل واعمٛمٚمقك وإصمؿ ُمـ وٞمٕمٝمؿ أو طمٌس ٟمٗم٘متف قمٜمٝمؿ.6::رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.5::رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (.2112( سم٤مب اًمزيم٤مة قمغم اًمزوج وإيت٤مم ذم احلجر، وُمًٚمؿ  24:9رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م.٦ٌ2739م، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م واحل67ًرواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.66رواه اًمٌخ٤مري   (6)
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شَمـ يٗمقت
(1)

. 

َم٣م َمـ يقم يِمٌح ايمٔم٣ٌمد همٝملف إٓ َمٙم٘مل٣من يٛملزٓن همٝمٗملقل » وم٣مل: ط أن ايمٛمٌل وفمـ أيب هريرة 

ش٣مسمٙمٖمً  ٣م، ويٗمقل أطمر: ايمٙمٜمؿ أفمط ممً٘مً ٣مطمٙمٖمً  ٣مأضمدمه٣م: ايمٙمٜمؿ أفمط َمٛمٖمٗمً 
(2)

. 

يمٔمٙمٝم٣م طمغم َمـ ايمٝمد ايمًٖمعم، وازمدأ زمٚمـ سمٔمقل، وطمغم ايمِمدوم٥م ايمٝمد ا» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمٛمف 

ش، وَمـ يًتٕمـ يٕمٛمف اهللاهللَم٣م ىم٣من فمـ ـمٜمر نمٛمك، وَمـ يًتٔمٖمػ ئمٖمف 
(3)

. 

 فطٌ ايصدق١ عٔ املسٜض -27
شداووا َمرو٣مىمؿ زم٣ميمِمدوم٥م» :وم٣مل طأن ايمٛمٌل   فمـ أيب أَم٣مَم٥مو

(4)
. 

 إنساّ ايطٝففطٌ  -28

ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى  ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ وملللل٣مل اهلل سمٔملللل٣ملم:

 .[17-11 ري٣مت:اايمذ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ى ائ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :سمٔمللل٣ملم وومللل٣مل

 .[78هقد:] ﴾ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

َمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝم٘مرم وٝمٖمف وَمـ ىم٣من يل٠مَمـ » وم٣مل: طايمٛمٌل  أن فمـ أيب هريرة 

شا أو يمٝمِمٚم٦مِمؾ رمحف وَمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝمٗمؾ طمغمً زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝم
(5)

. 

إ) جمٝمكقد وم٠مرؾمكؾ إمم سمٕمكض ٟمًك٤مئف  :وم٘مك٤مل طضمك٤مء رضمكؾ إمم رؾمكقل اهلل  :وم٣مل ف وفمٛم

ٓ واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م قمٜمدي إٓ ُم٤مء صمؿ أرؾمؾ إمم أظمرى وم٘م٤مًم٧م ُمثكؾ ذًمكؽ طمتكك  :وم٘م٤مًم٧م

َمـ يّمٝمػ هذا ايمٙمٝمٙم٥م رمحف » :قمٜمدي إٓ ُم٤مء وم٘م٤ملىمٚمـ يمٚمٝمـ ُمثؾ ذًمؽ ٓ واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م 

هكؾ : أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٤مٟمٓمٚمؼ سمكف إمم رطمٚمكف وم٘مك٤مل ُٓمرأشمكف :وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل شاهلل

ومٕمٚمٚمٞمٝمؿ سمٌمء وم٢مذا أرادوا اًمٕمِم٤مء ومٜمكقُمٞمٝمؿ ومك٢مذا  :ىم٤مل ٓ إٓ ىمقت صٌٞم٤م) :ىم٤مًم٧م ؟قمٜمدك رء

رواي٦م وم٢مذا أهكقى ًمٞم٠ميمكؾ وم٘مكقُمل إمم اًمنكاج وذم  دظمؾ وٞمٗمٜم٤م وم٠مـمٗمئل اًمناج وأريف أٟم٤م ٟم٠ميمؾ
                                                                          

ذم صكحٞمحف سمٛمٕمٜمك٤مه  ورواه ُمًكٚمؿ(، 27:3داود  أيب  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمصرواه أسمق داود.  ضمًـ: (2)

 .شىمٖمك زم٣مظمرء إشماًم أن حيٌس فمٚمـ يٚمٙمؽ ومقسمف»ىم٤مل: 

 .( سم٤مب ذم اعمٜمٗمؼ واعمٛمًؽ2121(، وُمًٚمؿ  2485رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ٓ صدىم٦م إٓ قمـ فمٝمر همٜمك.2472رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.4469رواه أسمق اًمِمٞم: ذم اًمثقاب. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (1)

 ( سم٤مب احل٨م قمغم إيمرام اًمْمٞمػ.58(، وُمًٚمؿ  6783رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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 :وم٘م٤مل طىم٤مل وم٘مٕمدوا وأيمؾ اًمْمٞمػ وسم٤مشم٤م ـم٤مويلم ومٚمام أصٌص همدا قمغم رؾمقل اهلل  طمتك شمٓمٗمئٞمف

شومد فمج٤م اهلل َمـ صٛمٝمٔم٘مام زمّمٝمٖم٘مام»
(1)

 :زاد ذم رواي٦م ومٜمزًم٧م هذه أي٦م. 

 .[9احلمم:] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی﴿

َمـ ىم٣من ي٠مَمـ زمل٣مهلل » ي٘مقل: ط اهللؾُمقل ؾمٛمٕم٧م رَ  :وم٣مل وفمـ أيب ذيح طمقيٙمد زمـ فمٚمرو 

يقَملف ويمٝمٙمتلف. »؟ ىمك٤مل: اهللىم٤مًمقا: وُمك٤م ضم٤مئزشمكف يك٤م َرؾُمكقل  شوايمٝمقم أطمر همٙمٝم٘مرم وٝمٖمف صم٣م زسملف

شفمٙمٝمف وايمّمٝم٣مهم٥م شمالشم٥م أي٣مم همام ىم٣من وراء ذيمؽ همٜمق صدوم٥م
(2)

. 

ف يلقم ويمٝمٙمل٥م َمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝم٘مرم وٝمٖمف صم٣م زسمل» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   فوفمٛم

شرصمفوايمّمٝم٣مهم٥م شمالشم٥م أي٣مم همام ىم٣من زمٔمد ذيمؽ همٜمق صدوم٥م وٓ حيؾ يمف أن يثقي فمٛمده ضمتك حي
(3)

. 

أمل أطملػم أٞملؽ سمٗملقم ايمٙمٝملؾ » :وم٘م٤مل طرؾمقل اهلل  دظمؾ قمكما  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

ل» :سمغم ىم٤مل :ىمٚم٧م ش؟وسمِمقم ايمٛمٜم٣مر ن ٣م وإهمال سمٖمٔمؾ ومؿ وٞمؿ وصؿ وأهمْمر همل١من جلًلدك فمٙمٝملؽ ضمٗم 

ش٣م٣م وإن يمزوصمؽ فمٙمٝمؽ ضمٗم  ٣م وإن يمزورك فمٙمٝمؽ ضمٗم  يمٔمٝمٛمؽ فمٙمٝمؽ ضمٗم  
(4)

. 

٣م همٙملف أن وم٣مل أيام وٝمػ ٞمزل زمٗملقم همٟمصلٌح ايمّملٝمػ حمروًَمل» :طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شيٟمطمذ زمٗمدر ومراه وٓ ضمرج فمٙمٝمف
(5)

. 

ٜملق ايمّمٝم٣مهم٥م شمالشمل٥م أيل٣مم هملام زاد هم» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل   -ازمـ َمًٔمقد :ئمٛمل –وفمـ فمٌد اهلل 

شصدوم٥م وىمؾ َمٔمروف صدوم٥م
(6)

. 
* * * 

                                                                          

 ( سم٤مب إيمرام اًمْمٞمػ وومْمؾ إيث٤مره.3165 رواه ُمًٚمؿ  (2)

وٓ حيؾ ظمًٙمؿ أن يٗمٝمؿ »وذم رواي٦م عمًٚمؿ:  سم٤مب اًمْمٞم٤موم٦م وٟمحقه٤م، :59(، وُمًٚمؿ  6784 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 .شيٗمٝمؿ فمٛمد أطمٝمف وٓ رء يٗمريف زمف»ىم٤مًمقا: ي٤م َرؾُمقل اهلل ويمٞمػ ي١مصمٛمف؟ ىم٤مل:  شفمٛمد أطمٝمف ضمتك ي٠مشمٚمف

قمكغم وُمٕمٜمك ٓ يثكقي ٓ ي٘مكٞمؿ طمتكك يِمكتد (، 59 وُمًٚمؿ  ،( سم٤مب إيمرام اًمْمٞمػ6895 اًمٌخ٤مري رواه  (3)

وىم٤مل اخلٓم٤ميب ُمٕمٜم٤مه ٓ حيؾ ًمٚمْمٞمػ أن ي٘مٞمؿ قمٜمده سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ُمـ  ،ص٤مطم٥م اعمٜمزل احلرج واًمْمٞمؼ اٟمتٝمك

وًمٚمٕمٚمامء ذم هكذا احلكدي٨م شمك٠مويالن  :ىم٤مل احل٤مومظ .همػم اؾمتدقم٤مء ُمٜمف طمتك يْمٞمؼ صدره ومٞمٌٓمؾ أضمره اٟمتٝمك

واًمث٤م) يٕمٓمٞمف ُم٤م يٙمٗمٞمف  ٦م أي٤مم إذا ىمّمدهأطمدمه٤م أٟمف يٕمٓمٞمف ُم٤م جيقز سمف ويٙمٗمٞمف ذم يقم وًمٞمٚم٦م إذا اضمت٤مز سمف وصمالصم

 .٤م وًمٞمٚم٦م يًت٘مٌٚمٝمام سمٕمد وٞم٤مومتفيقُمً 

وإن يملزورك » :وىمقًمكف وهمػممهك٤م(، :226 واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ (، سم٤مب ًمزوضمؽ قمٚمٞمؽ طمؼ 5:14 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 .اجلٛمع٤م ي٘م٤مل ًمٚمزائر زور سمٗمتص اًمزاي ؾمقاء ومٞمف اًمقاطمد ووإن ًمزوارك وأوٞم٤مومؽ قمٚمٞمؽ طم٘م   :أي ش٣مفمٙمٝمؽ ضمٗم  

٤م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص اإلؾمٜم٤مدصحٝمح: (5) ًم  (.36:2.وصححف ا

زار ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح: (6) ٤م) ذم صحٞمص اجل٤مُمع رواه اًٌم ًٌٕم  (.36:6(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3:13. وصححف ا
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(8) 
 أبٛاب ايصٝاّ
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 فطٌ زَطإ -1
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :ومللل٣مل اهلل سمٔمللل٣ملم

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ إمم ىمقًمكككف شمٕمككك٤ممم: ﴾ڦ ڦ

 ﴾ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵

 .[285-283ايمٌٗمرة:]

صم٣مء رَمّمل٣من همتحل٦م أزملقاب اجلٛمل٥م، ونمٙمٗمل٦م  إذا» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل   أيب هريرة فمـو

شأزمقاب ايمٛم٣مر، وصٖمدت ايمُمٝم٣مؿمكم
(1)

. 

إذا ىم٣من أول يمٝمٙم٥م َملـ ؾملٜمر رَمّمل٣من صلٖمدت ايمُملٝم٣مؿمكم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فوفمٛم

اجلٛم٥م همٙمؿ يٕمٙملؼ َمٛمٜمل٣م زمل٣مب  : وهمتح٦م أزمقابوَمردة اجلـ ونمٙمٗم٦م أزمقاب ايمٛم٣مر همٙمؿ يٖمتح َمٛمٜم٣م زم٣مب

 شؾ وي٣م زم٣منمل ايممم أومٌم وهلل فمتٗم٣مء َمـ ايمٛم٣مر وذيمؽ ىمؾ يمٝمٙم٥مي٣م زم٣منمل اخلغم أومٌ ويٛم٣مدي َمٛم٣مدٍ 
(2)

. 

 فطٌ ايصٝاّ -2
٤م ٓ طمد اًمّمٞم٤مم ُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مقم٤مت اًمتل يت٘مرب هب٤م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ويث٤مب اعم١مُمـ قمٚمٞمف صمقاسمً 

ًمف، وسمف شمٖمٗمر اًمذٟمقب اعمت٘مدُم٦م، وسمف ي٤ٌمقمد سملم وضمٝمف وسملم اًمٜم٤مر وسمف يًتحؼ اًمٕمٌد دظمقل اجلٜمك٦م 

ص أقمد ًمٚمّم٤مئٛملم، وسمف يٗمرح اًمٕمٌد قمٜمد ًم٘م٤مء رسمفُمـ سم٤مب ظم٤م
(3)

. 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔمل٣ملم:

 .[35إضمزاب:] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

ىمؾ فمٚمؾ ازمـ آدم يمف إٓ ايمِمٝم٣مم  :وم٣مل اهلل فمز وصمؾ»: طىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة و

ؿ همال يرهم٧م وٓ يِملخ٤م، همل١من ؽمل٣مزمف أضمدىم وايمِمٝم٣مم صُمٛم٥م، هم١مذا ىم٣من يقم صقم هم١مٞمف رم وأٞم٣م أصمزي زمف،

همؿ ايمِم٣م ؿ أؿمٝم٤م فمٛمد اهلل َملـ ريلح  يملُخُٙمقفأضمد أو وم٣مسمٙمف همٙمٝمٗمؾ إين ص٣م ؿ: وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده 

شوإذا يمٗمل رزمف همرح زمِمقَمف إذا أهمْمر همرح زمٖمْمره، اظمًؽ، يمٙمِم٣م ؿ همرضمت٣من يٖمرضمٜمام:
(4)

. 

                                                                          

إذا  »( وذم روايك٦م ًمكف :218ٚمؿ  وُمًك ؟( سم٤مب هؾ ي٘م٤مل رُمْم٤من أو ؿمٝمر رُمْمك٤من2911رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .شىم٣من رَمّم٣من همتح٦م أزمقاب ايمرمح٥م، ونمٙمٗم٦م أزمقاب صمٜمٛمؿ، وؽمٙمًٙم٦م ايمُمٝم٣مؿمكم

ـ ُم٤مضمف.صحٝمح: (1) ٤م) ذم  رواه اًمؽمُمذي واسم ًٌٕم ـ ُم٤مضم793صحٞمص اًمؽمُمذي  وصححف ا  (.2753 ف (، وصحٞمص اسم

 ٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م.( ط: اعمٙمت98ٌص:   –سمق ُم٤مًمؽ يمامل سمـ اًمًٞمد ؾم٤ممل أصحٞمص وم٘مف اًمًٜم٦م /  (3)

وهذا ( سمك٤مب ومْمكؾ اًمّمكٞم٤مم،2262وُمًكٚمؿ  ؟( سم٤مب هؾ ي٘مقل إ) ص٤مئؿ إذا ؿمتؿ2916رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 =ايمِملٝم٣مم رم وأٞمل٣م أصملزي زملف، يؼمك ؿمٔم٣مَمف وذازمف وؾمٜمقسمف َملـ أصملقم،»وذم رواي٦م ًمف:  .ًمٗمظ رواي٦م اًمٌخ٤مري
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 اهلل دي َمـ أزمقاب اجلٛم٥م: ي٣م فمٌلدَمـ أٞمٖمؼ زوصمكم دم ؽمٌٝمؾ اهلل ٞمق» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمٛمف 

هذا طمغم. همٚمـ ىم٣من َمـ أهؾ ايمِمالة دفمل َمـ زم٣مب ايمِمالة، وَمـ ىم٣من َمـ أهلؾ اجلٜمل٣مد دفملل َملـ 

زم٣مب اجلٜم٣مد، وَمـ ىم٣من َمـ أهؾ ايمِمٝم٣مم دفمل َمـ زم٣مب ايمري٣من، وَمـ ىم٣من َمـ أهؾ ايمِمدوم٥م دفمل َملـ 

ـ دقمل ُمـ شمٚمؽ إسمقاب ُم٤م قمغم ُم اهلل: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م َرؾُمقل ىم٤مل أسمق سمٙمر  شزم٣مب ايمِمدوم٥م

شٞمٔمؿ وأرصمق أن سم٘مقن َمٛمٜمؿ»ُمـ ضورة ومٝمؾ يدقمك أطمد ُمـ شمٚمؽ إسمقاب يمٚمٝم٤م؟ وم٘م٤مل:
(1)

. 

يٗمل٣مل يملف ايمريل٣من يلدطمؾ َمٛملف  ٣ملًإن دم اجلٛمل٥م زم٣مزمل» ومل٣مل: طفمـ ايمٛمٌلل  وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

ٛملف ايمِم٣م ٚمقن يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ٓ يدطمؾ َمٛمف أضمد نمغمهؿ، يٗم٣مل: أيـ ايمِم٣م ٚمقن؟ همٝمٗمقَملقن ٓ يلدطمؾ َم

شأضمد نمغمهؿ هم١مذا دطمٙمقا أنمٙمؼ همٙمؿ يدطمؾ َمٛمف أضمد
 (2)

. 

إٓ  اهللدم ؽملٌٝمؾ  ٣مَم٣م َمـ فمٌد يِمقم يقَمً » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

ش٣مزمذيمؽ ايمٝمقم وصمٜمف فمـ ايمٛم٣مر ؽمٌٔمكم طمريٖمً  اهللزم٣مفمد 
(3)

. 

يملف َمل٣م سمٗملدم َملـ  َملـ صل٣مم رَمّمل٣من إيامًٞمل٣م واضمتًل٣مزًم٣م نمٖملر»وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شذٞمٌف
(4)

. 

3-  ٌ ٔ اخلريفط اإلنجازَ  ٌ املعسٚفٚ  فع ايعػس اجلٛدٚ   ٕٚ  األٚاخس يف زَطا
ويم٤من أضمقد ُم٤م يٙمقن ذم رُمْم٤من  أضمقد اًمٜم٤مس، ط اهلليم٤من َرؾُمقل » ومل٣مل: فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

 اهللويم٤من يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من ومٞمدارؾمكف اًم٘مكرآن; ومٚمَرؾُمكقل  طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ،

 اعمرؾمٚم٦م طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ أضمقد سم٤مخلػم ُمـ اًمريص ط
(5)

. 

إذا دظمؾ اًمٕمنم أطمٞم٤م اًمٚمٞمؾ، وأي٘مظ أهٚمف، وؿمكد  ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

                                                                          

ًلٛم٥م زمٔمممل أَمث٣مهلل٣م إلم ؽملٌٔمام ٥م ىمؾ فمٚملؾ ازملـ آدم يّمل٣مفمػ احل» وذم رواي٦م عمًٚمؿ:. شواحلًٛم٥م زمٔممم أَمث٣مهل٣م=

يمٙمِم٣م ؿ همرضمت٣من: همرضم٥م  .إٓ ايمِمقم هم١مٞمف رم وأٞم٣م أصمزي زمف، يدع ؾمٜمقسمف وؿمٔم٣مَمف َمـ أصمقم ؤمػ، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 .شهمٝمف أؿمٝم٤م فمٛمد اهلل َمـ ريح اظمًؽ لُخُٙمقفره وهمرضم٥م فمٛمد يمٗم٣مء رزمف: ويمفمٛمد همْم

 ( سم٤مب ُمـ مجع اًمّمدىم٦م وأقمامل اًمؼم.2138( سم٤مب اًمري٤من ًمٚمّم٤مئٛملم، وُمًٚمؿ  28:9رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمّمٞم٤مم.2263( سم٤مب اًمري٤من ًمٚمّم٤مئٛملم، وُمًٚمؿ  28:8رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمّمٞم٤مم.2264( سم٤مب ومْمؾ اًمّمقم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وُمًٚمؿ  3796رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.871ًٚمؿ  ٤م وٟمٞم٦م، وُم٤م واطمت٤ًمسمً ( سم٤مب ُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيامٟمً 2913رواه اًمٌخ٤مري   (1)

أضمقد اًمٜم٤مس سم٤مخلػم  ط( سم٤مب يم٤من اًمٜمٌل 3419وُمًٚمؿ   ؟اًمقطمل ء( سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمد7رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ُمـ اًمريص اعمرؾمٚم٦م.
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شاعمئزر
(1)

. 

                                                                          

 (.2285( سم٤مب اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، وُمًٚمؿ  2:31رواه اًمٌخ٤مري   (2)
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ًُا -4  عٓدٙ ٚدعا٤ اآلنٌ يًُأنٍٛ فطٌ َٔ فطس صا٥
ره نملغم أٞملف ٓ ىم٣من يمف َمثؾ أصم َمـ همْمر ص٣م اًم » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ زيد زمـ طم٣ميمد اجلٜمٛمل 

شيٛمٗمص َمـ أصمر ايمِم٣م ؿ رء
(1)

. 

صمكؿ ىمك٤مل  وم٠ميمكؾ، ومج٤مء سمخٌز وزي٧م ضم٤مء إمم ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة  طأن اًمٜمٌل  وقمـ أٟمس 

شاظمال ٘م٥م وصٙم٦م فمٙمٝم٘مؿ وأىمؾ ؿمٔم٣مَم٘مؿ إزمرار، أهمْمر فمٛمدىمؿ ايمِم٣م ٚمقن،» :ط اًمٜمٌل
(2)

. 

 فطٌ ايدعا٤ عٓد ايفطس -5
تٓ  سملرد دفملقة ايمقايملد ودفملقة ايمِمل٣م ؿ ودفملقة شملالث دفملقا» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

شاظم٣ًمهمر
(3)

. 

 َا ٜكاٍ عٓد زؤ١ٜ اهلالٍفطٌ  -6
ايمٙمٜملؿ أهٙملف فمٙمٝمٛمل٣م زمل٣مَٕمـ » ىم٣من إذا رأى اهلالل وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  اهلل  فمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد

ش، هالل رؾمد وطمغماهللواإليامن، وايمًالَم٥م واإلؽمالم، ريب ورزمؽ 
(4)

. 

  خيؼ طًٛع ايفذسفطٌ ايطشٛز ٚتأخريٙ َا مل -7
شسمًحروا هم١من دم ايمًحقر زمرىم٥م»: ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ أٞمس 

(5)
. 

صمؿ ىمٛمٜم٤م إمم اًمّمالة. ىمٞمؾ: يمكؿ يمك٤من  ط اهللشمًحرٟم٤م ُمع َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م 

شسمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل: ىمدر مخًقن آي٦م
(6)

. 

                                                                          

 (.918صحٞمص اًمؽمُمذي  طمدي٨م طمًـ صحٞمص وصححف إًم٤ٌم) ذم  :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (2)

( وصحٞمص اجلك٤مُمع 4965داود  أيب  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمصسم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص أسمق داودرواه  صحٝمح: (1)

 أي اؾمتٖمٗمرت ًمٙمؿ.:شوصٙم٦م فمٙمٝم٘مؿ اظمال ٘م٥م» :(. إسمرار: إشم٘مٞم٤مء وىمقًمف5788 

ذيمر دقمقة اعمٔمٚمقم  وًمف ؿمقاهد سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م(، وىم٤مل 28:8صححف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م   :صحٝمح (3)

وُمٜمٝم٤م صمالصم٦م ٓ شمرد دقمقهتؿ اًمّم٤مئؿ طمتك يٗمٓمكر واإلُمك٤مم اًمٕمك٤مدل ودقمكقة  (6:9 سمدل دقمقة اًمّم٤مئؿ سمرىمؿ 

 .(74/3 اعمٔمٚمقم. أظمرضمف أمحد وهمػمه وصححف اسمـ طم٤ٌمن. وارجيف ذم اًمؽمهمٞم٥م سمرىمؿ 

(، وصحٞمص 4562طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.2927(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  5837اجل٤مُمع  

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمًحقر وشم٠ميمٞمد اؾمتح٤ٌمسمف.21:6( سم٤مب سمريم٦م اًمًحقر، وُمًٚمؿ  2934رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.21:8يمؿ سملم اًمًحقر وصالة اًمٗمجر، وُمًٚمؿ   ( سم٤مب ىمدر2932رواه اًمٌخ٤مري   (6)
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 اهللقم، وم٘مك٤مل َرؾُمكقل ُم١مذٟم٤من: سمالل واسمـ أم ُمٙمت ط اهلليم٤من ًمَرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فمٚمر 

ًٓ » :ط ىمك٤مل: ومل يٙمكـ سمٞمكٜمٝمام إٓ أن  شي٠مذن زمٙمٝمؾ هم٘مٙمقا واذزمقا ضمتك ي٠مذن ازمـ أم َم٘متقم إن زمال

يٜمزل هذا ويرىمك هذا
(1)

. 

همِمؾ َم٣م زمكم صٝم٣مَمٛم٣م وصٝم٣مم أهلؾ ايم٘متل٣مب » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

شأىمٙم٥م ايمًحر
(2)

. 

 فطٌ ايفطس بعد ايصّٛ -8
ـ صم٣مزمر ـ ايمٛم٣مر وذيمؽ دم ىمؾ يمٝمٙم٥م»:طىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: فم شإن هلل سمٔم٣ملم فمٛمد ىمؾ همْمر فمتٗم٣مء َم

(3)
 

 فطٌ تعذٌٝ ايفطس َٚا ٜفطس عًٝ٘ -9
شٓ يزال ايمٛم٣مس زمخغم َم٣م فمجٙمقا ايمٖمْمر» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  فمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

(4)
. 

رضمكالن ُمكـ  وم٘م٤مل هلك٤م ُمنكوق: دظمٚم٧م أٟم٤م وُمنوق قمغم قم٤مئِم٦م » وفمـ أيب فمْمٝم٥م ومل٣مل:

يمالمه٤م ٓ ي٠مًمق طأصح٤مب حمٛمد 
(5)

قمـ اخلػم: أطمدمه٤م يٕمجؾ اعمٖمكرب واإلومٓمك٤مر، وأظمكر  

يٕمٜمكل اسمكـ - اهللي١مظمر اعمٖمرب واإلومٓم٤مر. وم٘م٤مًم٧م: ُمـ يٕمجؾ اعمٖمكرب واإلومٓمك٤مر؟ ىمك٤مل: قمٌكد 

شيّمٜمع ط اهللوم٘م٤مًم٧م: هٙمذا يم٤من َرؾُمقل  -ُمًٕمقد
(6)

. 

إذا أومٌؾ ايمٙمٝمؾ َمـ هٜمٛم٣م وأدزمر ايمٛمٜم٣مر َملـ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

شهٜمٛم٣م ونمرزم٦م ايمُمٚمس همٗمد أهمْمر ايمِم٣م ؿ
(7)

. 

إذا أهمْمر أضمدىمؿ همٙمٝمٖمْملر فملعم » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٙمٝمامن زمـ فم٣مَمر ايمّمٌل ايمِمح٣ميب 

شمتر، هم١من مل جيد همٙمٝمٖمْمر فمعم َم٣مء هم١مٞمف ؿمٜمقر
(8)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب أن اًمّمقم حيّمؾ سمٓمٚمقع اًمٗمجر.21:4ًٚمؿ  ( سم٤مب إذان ىمٌؾ اًمٗمجر، وُم6:8رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.21:7ُمًٚمؿ   رواه (1)

 (.3281(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2754  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ُم٤مضمف .فرواه اسمـ ُم٤مضم ضمًـ: (3)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمًحقر وشم٠ميمٞمد اؾمتح٤ٌمسمف.21:9( سم٤مب شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر، وُمًٚمؿ  2967رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ٓ ي٘مٍم ذم اخلػم.ىمقًمف ٓ ي٠مًمق: أي  (5)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمًحقر وشم٠ميمٞمد اؾمتح٤ٌمسمف واؾمتح٤ٌمب شم٠مظمػمه وشمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر.::21رواه ُمًٚمؿ   (6)

( سم٤مب سمٞمك٤من وىمك٧م اٟم٘مْمك٤مء اًمّمكقم 2211( سم٤مب ُمتك حيؾ ومٓمر اًمّم٤مئؿ، وُمًٚمؿ  2964رواه اًمٌخ٤مري   (7)

 وظمروج اًمٜمٝم٤مر.

(، 1::2  =ًٕم٤ٌم) ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمصوصححف ا .أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـرواه  صحٝمح: (8)
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 ٚغعبإ سّفطٌ صّٛ احمل -11
اظمحلرم،  اهللأهمّمؾ ايمِملٝم٣مم زمٔملد رَمّمل٣من ؾملٜمر » :ط اهللقل ىم٤مل َرؾُم  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

شوأهمّمؾ ايمِمالة زمٔمد ايمٖمريّم٥م صالة ايمٙمٝمؾ
 (1)

. 

: وم٘م٤مل أي اًمّمٞم٤مم أومْمكؾ سمٕمكد ؿمكٝمر رُمْمك٤من ىمك٤مل :طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل  ففمٛمو

شؾمٜمر اهلل ايمذي سمدفمقٞمف اظمحرم»
(2)

. 

يّمقم طمتك ٟم٘مقل  طن رؾمقل اهلل يم٤م» :فمـ فم٣م ُم٥م أم اظم٠مَمٛمكم رى اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜم٣م أهن٣م وم٣ميم٦مو

اؾمكتٙمٛمؾ صكٞم٤مم ؿمكٝمر ىمكط إٓ  طٓ يٗمٓمر ويٗمٓمر طمتك ٟم٘مقل ٓ يّمقم وُم٤م رأي٧م رؾمقل اهلل 

وذم روايك٦م: يمك٤من يّمكقم ؿمكٕم٤ٌمن إٓ  .رُمْم٤من وُم٤م رأيتف ذم ؿمٝمر أيمثكر ُمٜمكف صكٞم٤مُم٤م ذم ؿمكٕم٤ٌمن

شىمٚمٞماًل 
(3)

. 

حكـ يقُمئكذ ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ صقم رضم٥م وٟم :فمثامن زمـ ضم٘مٝمؿ إٞمِم٣مري وم٣ملوفمـ 

يّمكقم  طيمك٤من رؾمكقل اهلل » :سمـ قم٤ٌمس رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ي٘مقلاؾمٛمٕم٧م  :ذم رضم٥م وم٘م٤مل

شٓ يّمقم :ويٗمٓمر طمتل ٟم٘مقل، طمتل ٟم٘مقل ٓ يٗمٓمر
(4)

. 
                                                                          

 (.3178وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  =(، 1::2 

 ( سم٤مب ومْمؾ صقم اعمحرم.2274ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 (.62:رواء  (، واإل2853  ف(، وصحٞمص اسمـ ُم٤مضم::31داود  أيب  صحٞمص صحٝمح: (1)

 ( سم٤مب صٞم٤مم اًمٜمٌل ذم همػم رُمْم٤من.2267( سم٤مب صقم ؿمٕم٤ٌمن، وُمًٚمؿ  :297رواه اًمٌخ٤مري   (3)

(. واّمٞمص ؿمٝمر رضم٥م سم٤مًمّمٞم٤مم هق ُمـ إُمقر اعمٌتدقم٦م اًمتل مل شمرد قمكـ رؾمكقل اهلل 2268رواه ُمًٚمؿ   (1)

اعمخّمّمقن ًمرضم٥م سم٤مًمّمٞم٤مم إمم أطم٤مدي٨م سمٕمْمكٝم٤م  وٓ قمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم، وىمد اؾمتٜمدوٓ قمـ أصح٤مسمف  ط

ٙمكره ٤م وُمٜمٝم٤م ؿمٝمر رضمك٥م، ًمٙمكـ يوٕمٞمػ وأيمثره٤م ُمقوقع. ٟمٕمؿ يًتح٥م اًمّمٞم٤مم ذم إؿمٝمر احلرم قمٛمقُمً 

إذا ظمّمف اعمًٚمٛمقن سم٤مًمّمقم ذم يمكؾ قمك٤مم، طمًك٥م اًمٕمكقام وُمكـ ٓ  -صٞم٤مم رضم٥م قمغم أطمد صمالصم٦م أوضمف: أ

أو طمًٌقه ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م ظمّمف رؾمكقل اهلل  -بأٟمف ومرض يمرُمْم٤من.  -ُمع فمٝمقر صٞم٤مُمف  -ُمٕمروم٦م ًمف سم٤مًمنميٕم٦م 

قم أو أن اًمّمقم ومٞمف خمّمقص سمٗمْمؾ صمقاب قمغم ؾم٤مئر اًمِمٝمقر ضمك٤مر جمكرى صك -يم٤مًمًٜمـ اًمرواشم٥م. ج ط

أو ومٕمٚمف وًمق ُمكرة ذم اًمٕمٛمكر يمكام  طقم٤مؿمقراء، ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، وًمق يم٤من ُمـ سم٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ًمًٜمف 

ا ومٕمؾ ذم صقم قم٤مؿمقراء. ومٚمام مل يٙمـ رء ُمـ ذًمؽ مل يٌؼ ًمتٗمْمٞمٚمف وضمف، ومٙمره صٞم٤مُمف واًمدوام قمٚمٞمف طمكذرً 

حتّمٞمؾ احلًٜم٤مت(:  ص:  ُمـ أن يٚمحؼ سم٤مًمٗمرائض واًمًٜمـ اًمرواشم٥م قمٜمد اًمٕمقام. اٟمٔمر  اهمتٜم٤مم إوىم٤مت ذم

( ًمٚمديمتقر/ قمٌد اهلل سمكـ قمٌكد اًمكرمحـ اعمك٤مٟمع. سمتٍمكف يًكػم. واٟمٔمكر  احلكقادث واًمٌكدع( 278، 277

 (.242، 241ًمٚمٓمرـمقر  ص: 
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ا ُمـ اًمِمٝمقر ُم٤م شمّمقم ىمٚم٧م صمؿ ي٤م رؾمقل اهلل مل أرك شمّمقم ؿمٝمرً  :ومل٣مل أؽم٣مَم٥م زمـ زيد  وفمـ

٤م ورَمّم٣من وهق ؾمٜمر سمرهمع همٝمف إفملامل إلم ذيمؽ ؾمٜمر يٕمٖمؾ ايمٛم٣مس فمٛمف زمكم رصم»: ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ىم٤مل

شرب ايمٔم٣مظمكم همٟمضم٤م أن يرهمع فمٚمقم وأٞم٣م ص٣م ؿ
(1)

.

 فطٌ ايصّٛ ٚغريٙ يف ايعػس األٍٚ َٔ ذٟ احلذ١ -11
َملـ  اهللَم٣م َمـ أي٣مم ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح همٝمٜم٣م أضم٤م إلم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

وٓ اجلٜم٣مد دم »؟ ىم٤مل: اهللوٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ  اهللقل ىم٤مًمقا: ي٤م َرؾُم  -يٕمٜمل أي٤مم اًمٕمنم شهذه إي٣مم

شإٓ رصمؾ طمرج زمٛمٖمًف وَم٣ميمف همٙمؿ يرصمع َمـ ذيمؽ زمًمء اهللؽمٌٝمؾ 
(2)

. 

 تاضٛعا٤ٚ فطٌ صّٛ ّٜٛ عسف١ ٚعاغٛزا٤ -12
ي٘مٖملر ايمًلٛم٥م اظم٣مولٝم٥م » ىم٤مل: ؟قمـ صقم يقم قمروم٦م ط اهللؾمئؾ َرؾُمقل  وم٣مل: فمـ أيب ومت٣مدة 

شوايم٣ٌمومٝم٥م
(3)

. 

شص٤مم يقم قم٤مؿمقراء وأُمر سمّمٞم٤مُمف» :طأن َرؽُمقل اهلل  ٣ٌمس وفمـ ازمـ فم
(4)

. 

شيمئـ زمٗمٝم٦م إلم وم٣مزمؾ ٕصقَمـ ايمت٣مؽمع» :ط اهللىم٤مل، ىم٤مل َرؾُمقل  وقمٜمف 
(5)

. 

ي٘مٖملر ايمًلٛم٥م » ؽملئؾ فملـ صلٝم٣مم يلقم فم٣مؾملقراء همٗمل٣مل: طأن َرؽُملقل اهلل  وفمـ أيب ومت٣مدة 

شاظم٣موٝم٥م
(6)

. 

 صّٛ ضت١ أٜاّ َٔ غٛاٍفطٌ  -13
َملـ ؾملقال ىمل٣من  ٣مَمـ ص٣مم رَمّمل٣من شملؿ أسمٌٔملف ؽملت  » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  فمـ أيب أيقب 

شىمِمٝم٣مم ايمدهر
(7)

. 

                                                                          

 (.3822(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3468رواه اًمٜم٤ًمئل. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   ضمًـ: (2)

 (.37:اًمٌخ٤مري  رواه  (1)

 صٞم٤مم صمالث أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر وصقم يقم قمروم٦م وقم٤مؿمقراء.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب2273ُمًٚمؿ  رواه  (3)

 ( سم٤مب صقم يقم قم٤مؿمقراء.2241( سم٤مب صٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء، وُمًٚمؿ  2:11رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب أي يقم يّم٤مم ذم قم٤مؿمقراء.2245ُمًٚمؿ  رواه  (5)

 قم يقم قمروم٦م وقم٤مؿمقراء.صٞم٤مم صمالث أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر وصاؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب2273ُمًٚمؿ  رواه  (6)

 ٤م ًمرُمْم٤من.شم٤ٌمقمً إصقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب2275ُمًٚمؿ  رواه  (7)
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 صّٛ اإلثٓني ٚاخلُٝظ فطٌ -14
ذيملؽ يلقم ويملدت همٝملف، » ؽمئؾ فمـ صقم يقم اإلشمٛمكم همٗم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  فمـ أيب ومت٣مدة 

شهمٝمف - أو أٟمزل قمكمّ  - ويقم زمٔمث٦م
(1)

. 

سمٔمرض إفمامل يقم اإلشمٛمكم واخلٚمٝمس همٟمضمل٤م أن » وم٣مل: ط فمـ َرؽُمقل اهلل وفمـ أيب هريرة 

شئمرض فمٚمقم وأٞم٣م ص٣م ؿ
(2)

. 

شيتحرى صقم اإلصمٜملم واخلٛمٞمس ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 
(3)

. 

 صّٛ ثالث١ أٜاّ َٔ نٌ غٗس فطٌ -15
إومْمؾ صقُمٝم٤م ذم أي٤مم اًمٌٞمض. وهل اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم واخلك٤مُمس قمنمك. وىمٞمكؾ: 

  قمنم واًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم، واًمّمحٞمص اعمِمٝمقر هق إول.اًمث٤م)

صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر، وريمٕمتكل »سمثالث:  طأوص٤م) ظمٚمٞمكم  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

شاًمْمحك وأن أوشمر ىمٌؾ أن أٟم٤مم
(4)

. 

سمثالث ًمـ أدقمٝمـ ُم٤م قمِم٧م: سمّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم  طأوص٤م) طمٌٞمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء 

صالة اًمْمحك، وسم٠من ٓ أٟم٤مم طمتك أوشمر.ُمـ يمؾ ؿمٝمر، و
(5)

. 

صقم شمالشم٥م أي٣مم َمـ ىمؾ ؾمٜمر » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

شصقم ايمدهر ىمٙمف
(6)

. 

يّمقم ُمـ يمكؾ ؿمكٝمر صمالصمك٦م  طأيم٤من َرؾُمقل اهلل  وقمـ ُُمَٕم٤مَذَة اًمٕمدوي٦م أهن٤م ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م 

٤من يّمكقم؟ ىم٤مًمك٧م: مل يٙمكـ يٌك٤مزم ُمكـ أي اًمِمكٝمر أي٤مم؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘مٚم٧م: ُمـ أي اًمِمكٝمر يمك

                                                                          

صمٜمكلم ؿمٝمر وصقم يقم قمروم٦م وقم٤مؿمقراء وآ أي٤مم ُمـ يمؾ ٦مصٞم٤مم صمالصماؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب2273ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 واخلٛمٞمس.

 .سمٖمػم ذيمر اًمّمقم( 3676  رواه ُمًٚمؿ (1)

وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  .٤ًمئل وىم٤مل اًمؽمُمذي طمدي٨م طمًـرواه اًمؽمُمذي واًمٜم صحٝمح: (3)

 (.3297( وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  856 

 صالة اًمْمحك.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب832( سم٤مب صٞم٤مم أي٤مم اًمٌٞمض وُمًٚمؿ  2991رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 صالة اًمْمحك.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب833رواه ُمًٚمؿ   (5)

 ( سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ صقم اًمدهر.:226الم، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب صقم داود قمٚمٞمف اًم2989ًرواه اًمٌخ٤مري   (6)
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شيّمقم
(1)

. 

همِمؿ شمالث فمممة وأرزمع شمالشًم٣م  إذا صٚم٦م َمـ ايمُمٜمر :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

شفمممة ومخس فمممة
(2)

. 

ي٠مُمرٟم٤م سمّمٞم٤مم أي٤مم اًمٌكٞمض: صمكالث قمنمكة  ط اهلليم٤من َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ ومت٣مدة زمـ َمٙمح٣من 

شوأرسمع قمنمة ومخس قمنمة
(3)

. 

شوٓ ؾمٗمر ٓ يٗمٓمر أي٤مم اًمٌٞمض ذم طمٍي  ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 
(4)

. 

شؾمٗمر
(4)

. 

16- ًَ ًَفطٌ َٔ صاّ ٜٛ  اا ٚأفطس ٜٛ
يمٜم٧م أصقم اًمدهر وأىمرأ اًم٘مرآن يمؾ ًمٞمٚم٦م ىم٤مل وم٢مُم٤م ذيمرت » :وم٣مل  فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مصفمـ 

سمغم  :وم٘مٚم٧م ش ايمدهر وسمٗمرأ ايمٗمرآن ىمؾ يمٝمٙم٥مأمل أطمػم أٞمؽ سمِمقم » وإُم٤م أرؾمؾ إزم وم٠مشمٞمتف وم٘م٤مل زم: ط ًمٚمٜمٌل

ي٤م ٟمٌل اهلل  :ىمٚم٧م شهم١من زمحًٌؽ أن سمِمقم َمـ ىمؾ ؾمٜمر شمالشم٥م أي٣مم» :ي٤م ٟمٌل اهلل ومل أرد سمذًمؽ إٓ اخلػم ىم٤مل

ل٣م ويمزورك فمٙمٝمؽ ضمٗم  هم١من يمزوصمؽ فمٙمٝمؽ ضمٗم  » :إ) أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ىم٤مل  ش٣م٣م وجلًلدك فمٙمٝملؽ ضمٗم 

 :ىم٤مل ىمٚم٧م يك٤م ٟمٌكل اهلل وُمك٤م صكقم داود ىمك٤مل شىم٣من أفمٌد ايمٛم٣مس هم١مٞمف طهمِمؿ صقم داود ٞمٌل اهلل » :ىم٤مل

ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م ٟمٌل اهلل إ) أـمٞمكؼ أومْمكؾ ُمكـ  شواومرأ ايمٗمرآن دم ىمؾ ؾمٜمر ىم٤مل ٣م ويٖمْمر يقَم٣مىم٣من يِمقم يقَمً »

همل٣مومرأه دم ىملؾ » :ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م ٟمٌل اهلل إ) أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ىم٤مل شهم٣مومرأه دم ىمؾ فممميـ» :ذًمؽ ىم٤مل

هم٣مومرأه دم ىمؾ ؽمٌع وٓ سملزد فملعم ذيملؽ همل١من » :اهلل إ) أـمٞمؼ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ ىم٤مل ىم٤مل ىمٚم٧م ي٤م ٟمٌل شفممم

ىم٤مل ومِمددت ومِمدد قمكم ىمك٤مل وىمك٤مل زم  ش٣م٣م وجلًدك فمٙمٝمؽ ضمٗم  ٣م ويمزورك فمٙمٝمؽ ضمٗم  يمزوصمؽ فمٙمٝمؽ ضمٗم  

ومٚمكام يمكؼمت  طىم٤مل ومٍمت إمم اًمذي ىم٤مل زم اًمٜمٌل  شإٞمؽ ٓ سمدري يمٔمٙمؽ يْمقل زمؽ فمٚمر»: طاًمٜمٌل 

 ش.طرظمّم٦م ٟمٌل اهلل وددت أ) يمٜم٧م ىمٌٚم٧م 

ىم٤مل إ) أـمٞمكؼ أيمثكر ُمكـ ذًمكؽ  ش٣م ويمؽ أصمر َم٣م زمٗملصؿ يقَمً » وم٣مل يمف:ط ودم رواي٥م يمف أن رؽمقل اهلل 

صؿ شمالشم٥م أي٣مم ويملؽ أصملر َمل٣م » :إ) أـمٞمؼ أيمثر ُمـ ذًمؽ ىم٤مل :ىم٤مل شصؿ يقَمكم ويمؽ أصمر َم٣م زمٗمل» :ىم٤مل
                                                                          

 صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب2271رواه ُمًٚمؿ   (2)

(، وصكحٞمص 874وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   .اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـرواه  صحٝمح: (1)

 (.2149اًمؽمهمٞم٥م  

 (.:214اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص  صحٝمح: (3)

 (.691. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  رواه اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٝمح: (1)
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ىم٤مل إ) أـمٞمؼ أيمثر ُمكـ ذًمكؽ  لصؿ أرزمٔم٥م أي٣مم ويمؽ أصمر َم٣م زمٗم» :ىم٤مل إ) أـمٞمؼ أيمثر ُمـ ذًمؽ ىم٤مل شزمٗمل

ش٣م٣م ويٖمْمر يقَمً صؿ أهمّمؾ ايمِمٝم٣مم فمٛمد اهلل صقم داود فمٙمٝمف ايمًالم ىم٣من يِمقم يقَمً » :ىم٤مل
(1)

. 

إن أضمل٤م ايمِملٝم٣مم إلم اهلل صلٝم٣مم داود وأضمل٤م ايمِملالة إلم اهلل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  ف وم٣مل:فمٛمو

٣م ويٖمْملر ىم٣من يِملقم يقًَملصالة داود فمٙمٝمف ايمًالم ىم٣من يٛم٣مم ٞمِمػ ايمٙمٝمؾ ويٗمقم شمٙمثف ويٛم٣مم ؽمدؽمف و

ش٣ميقَمً 
(2)

. 

 فطٌ قٝاّ زَطإ -17
 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ وم٣مل اهلل سمٔمل٣ملم:

 .[61، 63]ايمٖمروم٣من: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

٣م نمٖملر يملف َمل٣م سمٗملدم َملـ واضمتًل٣مزمً  ٣مَمـ وم٣مم رَمّمل٣من إيامًٞمل» وم٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

شذٞمٌف
(3)

. 

ىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمـ همكػم أن يك٠مُمرهؿ ومٞمكف سمٕمزيٛمك٦م يرهم٥م ذم  طيم٤من رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمٛمف 

ُمكـ همكػم أن يك٠مُمرهؿ ومٞمكف ش ٣م نمٖمر يملف َمل٣م سمٗملدم َملـ ذٞمٌلفواضمت٣ًمزمً  ٣مَمـ وم٣مم رَمّم٣من إيامٞمً »ومٞم٘مقل: 

سمٕمزيٛم٦م
(4)

. 

 ٜٚح يف مجاع١افطٌ صال٠ ايرت -18
ومٚمؿ يّمؾ سمٜم٤م طمتك سم٘مل ؾمٌع ُمكـ اًمِمكٝمر وم٘مك٤مم سمٜمك٤م  طصٛمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  :فمـ أيب ذر وم٣مل

ٚمٞمؾ صمؿ مل ي٘مؿ سمٜم٤م ذم اًم٤ًمدؾم٦م وىم٤مم سمٜم٤م ذم اخل٤مُم٦ًم طمتكك ذهك٥م ؿمكٓمر اًمٚمٞمكؾ طمتك ذه٥م صمٚم٨م اًم

إٞمف َمـ وم٣مم َمع اإلَم٣مم ضمتك يٛمٌمف ىمت٤م يمف » :وم٘مٚمٜم٤م ًمف ي٤م رؾمقل اهلل ًمق ٟمٗمٚمتٜم٤م سم٘مٞم٦م ًمٞمٚمتٜم٤م هذه وم٘م٤مل

صمؿ مل يّمؾ سمٜم٤م طمتك سم٘مل صمالث ُمـ اًمِمٝمر وصغم سمٜم٤م ذم اًمث٤مًمث٦م ودقم٤م أهٚمف وٟم٤ًمءه وم٘مك٤مم  شومٝم٣مم يمٝمٙم٥م

اقومٜم٤م اًمٗمالح ىمٚم٧م ًمف وُم٤م اًمٗمالح ىم٤مل اًمًحقر  سمٜم٤م طمتك
(5)

. 
                                                                          

 (.:226رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.:226( وُمًٚمؿ  4349رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من.:86( سم٤مب شمٓمقع ىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمـ اإليامن، وُمًٚمؿ  48رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ( سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من.:86ي٠مُمرهؿ أُمر إجي٤مب. رواه ُمًٚمؿ  أي: ٓ  (1)

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي فرواه أسمق داود واًمؽمُمذي وصححف واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضم صحٝمح: (5)

 إرواء اًمٖمٚمٞمككؾ(، و2438  ف(، واسمككـ ُم٤مضمكك2716(، واًمٜمًكك٤مئل  2486داود  أيب  (، وصككحٞمص917 

دي٨م طمًـ صحٞمص واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمٞم٤مم رُمْمك٤من ومكرأى سمٕمْمكٝمؿ هذا طم :ىم٤مل أسمق قمٞمًك(. 558 
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 فطٌ قٝاّ ي١ًٝ ايكدز -19
 إمم آظمر اًمًقرة [2ايمٗمدر:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 .[3ايمدطم٣من:] ﴾پ پ پ پ ڀڀ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

أسم٣مىمؿ رَمّم٣من ؾمٜمر َمٌل٣مرك هملرض اهلل فمٙملٝم٘مؿ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة و

هلل همٝمف يمٝمٙم٥م طمغم  ،أزمقاب ايمًامء وسمٕمٙمؼ همٝمف أزمقاب اجلحٝمؿ وسمٕمؾ همٝمف َمردة ايمُمٝم٣مؿمكمصٝم٣مَمف سمٖمتح همٝمف 

شَمـ أيمػ ؾمٜمر َمـ ضمرم طمغمه٣م همٗمد ضمرم
(1)

. 

ش٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف٣م واضمت٣ًمزمً َمـ وم٣مم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر إيامٞمً » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل،  وفمٛمف 
(2)

. 

ًٓ  :وفمـ ازمـ فمٚمر  ٚم٦م اًم٘مكدر ذم اًمًكٌع إواظمكر، ُأُروا ًمٞم :ط ، ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلأن رضم٤م

 أرى ُرُؤي٣مىمؿ ومد سمقاؿمٟمت»: طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(3)

ع إواطملر، همٚملـ ىمل٣من َمتحرهيل٣م، ٌدم ايمًل 

شهمٙمٝمتحراه٣م دم ايمًٌع إواطمر
(4)

. 

جيك٤مور  ط ،يم٤من رؾمقل اهلل وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 
(5)

 ،ذم اًمٕمنمك إواظمكر ُمكـ رُمْمك٤من 

شٕواطمر َمـ رَمّم٣منحتروا يمٝمٙم٥م ايمٗمدر دم ايمقسمر َمـ ايمٔممم ا»وي٘مقل: 
(6)

. 

إذا دظمؾ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من، أطمٞمك٤م اًمٚمٞمكؾ، »: طيم٤من رؾمقل اهلل  ، وم٣ميم٦م:وفمٛمٜم٣م 

شوأي٘مظ أهٚمف، وضمد وؿمد اعمئزر
(7()8)

. 

                                                                          

= أن يّمكم إطمدى وأرسمٕملم ريمٕم٦م ُمع اًمقشمر وهق ىمقل أهؾ اعمديٜم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمدهؿ سم٤معمديٜمك٦م وأيمثكر 

قمنميـ ريمٕم٦م وهق ىمقل اًمثكقري  طاًمٕمٚمؿ قمغم ُم٤م روي قمـ قمٛمر وقمكم وهمػممه٤م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  أهؾ=

ىم٤مل أمحد روي و ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وهٙمذا أدريم٧م سمٌٚمدٟم٤م سمٛمٙم٦م يّمٚمقن قمنميـ ريمٕم٦مو واسمـ اعم٤ٌمرك واًمِم٤مومٕمل

سمكـ أيب  ق سمؾ ٟمخت٤مر إطمدى وأرسمٕملم ريمٕم٦م قمغم ُمك٤م روي قمكـ٤مىم٤مل إؾمحو ذم هذا أًمقان ومل ي٘مض ومٞمف سمٌمء

ق اًمّمالة ُمع اإلُم٤مم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من واظمتك٤مر اًمِمك٤مومٕمل أن يّمككم ٤ميمٕم٥م واظمت٤مر اسمـ اعم٤ٌمرك وأمحد وإؾمح

 إذا يم٤من ىم٤مرئ٤م وذم اًم٤ٌمب قمـ قم٤مئِم٦م واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم واسمـ قم٤ٌمس.اًمرضمؾ وطمده 

 (.66( وصحٞمص اجل٤مُمع  3217وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمٜم٤ًمئل  رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل. صحٝمح: (2)

 ( سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من.871(، وُمًٚمؿ  2913رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ىمد شمقاـم٠مت: شمقاوم٘م٧م. (3)

 ( سم٤مب ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر واحل٨م قمغم ـمٚمٌٝم٤م.2276(، وُمًٚمؿ  2:22رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 جي٤مور: يٕمتٙمػ. (5)

 (.2276(، وُمًٚمؿ  2:24رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 وؿمد اعمئزر: اإلزار، وهذا يمٜم٤مي٦م قمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة، ي٘م٤مل: ؿمددت هلذا إُمر ُمئزري، أي: ؿمٛمرت ًمف. (7)

 (.2285واظمر ُمـ رُمْم٤من، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب اًمٕمٛمؾ ذم اًمٕمنم ا2:31ٕرواه اًمٌخ٤مري   (8)
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ىمك٤مل:  ؟ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أرأي٧م إن قمٚمٛم٧م أي ًمٞمٚم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م أىمقل ومٞمٝمك٤م وفمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م:

شومقرم: ايمٙمٜمؿ إٞمؽ فمٖمق حت٤م ايمٔمٖمق هم٣مفمػ فمٛمل»
(1)

. 

إذا ىمل٣من يمٝمٙمل٥م ايمٗملدر ٞملزل صمػميلؾ فمٙمٝملف ايمًلالم دم » ومل٣مل: طأن رؽملقل اهلل  وفمـ أٞملس 

ىمٌ٘م٥ٌم
(2)

َمـ اظمال ٘م٥م يِمٙمقن فمعم ىمؾ فمٌد ومل٣م ؿ أو وم٣مفملد يلذىمر اهلل فملز وصملؾ همل١مذا ىمل٣من يلقم  

؟ ومل٣ميمقا  فمٚمٙملف٣م َمال ٘متل َم٣م صمزاء أصمغم وذم  زم٣مهك هبؿ َمال ٘متف همٗم٣مل ي -يٕمٜمل يقم ومٓمرهؿ -فمٝمدهؿ

ه أن يقذم أصمره. وم٣مل َمال ٘متل فمٌٝمدي وإَم٣م ل ومّمقا همريّمتل فمٙمٝمٜمؿ شمؿ طمرصمقا ئمجلقن رزمٛم٣م صمزاؤ

إلم ايمدفم٣مء وفمزي وصمالرم وىمرَمل وفمٙمقي وارسمٖم٣مع َم٘م٣مين ٕصمٝمٌٛمٜمؿ. همٝمٗمقل ارصمٔمقا همٗملد نمٖملرت 

شا هلؿيم٘مؿ وزمديم٦م ؽمٝمئ٣مسم٘مؿ ضمًٛم٣مت. وم٣مل همغمصمٔمقن َمٕمٖمقرً 
(3)

. 

 وَمـ طمِم٣م ص هذه ايمٙمٝمٙم٥م اظم٣ٌمرىم٥م:

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم ،أٟمككزل ومٞمٝمكك٤م اًم٘مككرآن اًمٙمككريؿأٟمككف ؾمككٌح٤مٟمف  – 2

پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿، وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم:[2ايمٗمللدر:]

 .[3 -2 ايمدطم٣من:] ﴾ٺ

صمؿ ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ، أٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر» وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس ونمغمه:

شطل اهلل سمح٥ًم اًمقىم٤مئع ذم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م قمغم رؾمق ُمٜمجاًم 
(4)

. 

 .[3ايمٗمدر:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ :وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر – 1

 .[3[ٍايمدطم٣من:  ﴾پ پ پ پ ڀ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ُم٤ٌمريم٦م – 3

 .[1ايمٗمدر:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿أهن٤م شمٜمزل ومٞمٝم٤م اعمالئٙم٦م واًمروح:  – 1

ًمٙمثكرة سمريمتٝمك٤م، واعمالئٙمك٦م  ٦ماًمٚمٞمٚمك أي يٙمثر شمٜمكزل اعمالئٙمك٦م ذم هكذهوم٣مل ازمـ ىمثغم دم سمٖمًغمه: 

يتٜمزًمقن قمٜمد شمالوة اًم٘مرآن، وحيٞمٓمقن سمحٚمؼ اًمذيمر، ويْمٕمقن  يتٜمزًمقن ُمع شمٜمزل اًمؼميم٦م واًمرمح٦م، يمام

أضمٜمحتٝمؿ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سمّمدق شمٕمٔمٞماًم ًمف، وأُم٤م اًمروح وم٤معمراد ُمٜمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًكالم، ومٞمٙمكقن ُمكـ 

 قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم.

ا أو يٕمٛمكؾ ومٞمٝمك٤م ٤معم٦م ٓ يًتٓمٞمع اًمِمٞمٓم٤من أن يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ؾمكقءً وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ؾمالم، أي ؾم – 5

                                                                          

 (.4961 وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ُم٤مضمف  واًمؽمُمذي وصححف، رواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (2)

 اًمٙمٌٙم٦ٌم: اجلامقم٦م. (1)

 (.31:7(. واٟمٔمر اعمِمٙم٤مة  4651  رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن (3)

 م.:::2-2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يعواًمتقز ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط:  (.7/221اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)
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أذى، يمام ىم٤مل جم٤مهد، أو شم٘م٣م ومٞمٝم٤م إُمقر وشم٘مدير أضم٤مل وإرزاق يمام ىم٤مل ىمتك٤مدة، أو شمًكٚمؿ 

 ومٞمٝم٤م اعمالئٙم٦م قمغم أهؾ اعم٤ًمضمد طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر، يمام ىم٤مًمف اًمِمٕمٌل.

اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمغم اًمٙمتٌك٦م أُمكر أي ُيٗمّمُؾ ُمـ  ،وصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م يٗمرق ومٞمٝم٤م يمؾ أُمر طمٙمٞمؿ – 6

اًمًٜم٦م وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ إرزاق وأضم٤مل، وُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ يمكؾ أُمكر حمٙمكؿ ٓ يٌكدل وٓ 

وًمٙمكـ ئمٝمكر ًمٚمٛمالئٙمك٦م ُمك٤م ؾمكٞمٙمقن ومٞمٝمك٤م  ،وذًمؽ مم٤م ؾمٌؼ قمٚمُؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف ويمت٤مسمتف ًمكف ،يٖمػم

 .وي٠مُمرهؿ سمٗمٕمؾ ُم٤م هق ُمـ وفمٞمٗمتٝمؿ

يمام ضم٤مء ذم طمكدي٨م أيب هريكرة  ،ٗمر اهلل ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف٤م همأن ُمـ ىم٤مُمٝم٤م إيامن واطمت٤ًمسمً  -7

٣م نمٖمر يمف َمل٣م سمٗملدم َملـ ذٞمٌلف، وَملـ ومل٣مم ٣م واضمت٣ًمزمً َمـ ص٣مم رَمّم٣من إيامٞمً » :ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل  

٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم ٣م واضمت٣ًمزمً ٣م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف، وَمـ وم٣مم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر إيامٞمً ٣م واضمت٣ًمزمً رَمّم٣من إيامٞمً 

شَمـ ذٞمٌف
(1)

. 

ىم٤مل اسمـ طمجكر٣م: ٣م واضمتًل٣مزمً يامٞمً وومقيمف أ
(2)

ًٌك ،سمققمكد اهلل سمك٤مًمثقاب قمٚمٞمكف ٤مأي شمّمكدي٘مً  : ٤م وـمٚم

 ًمألضمر ٓ ًم٘مّمد آظمر ُمـ ري٤مء أو ٟمحقه
(3)

. 

 فطٌ ايصٝاّ يف ايػتا٤ -21
شايمِمقم دم ايمُمت٣مء ايمٕمٛمٝمٚم٥م ايم٣ٌمردة» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ فم٣مَمر زمـ َمًٔمقد 

(4)
. 

 فطٌ َٔ َات ٖٚٛ صا٥ِ -21
َمـ وم٣مل ٓ إيمف إٓ اهلل طمتؿ يمف هبل٣م »: إمم صدري وم٘م٤مل طٜمدت اًمٜمٌل أؾم :وم٣مل وفمـ ضمذيٖم٥م 

٣م ازمتٕم٣مء وصمف اهلل طمتؿ يمف زمف دطمؾ اجلٛم٥م وَمـ سمِمد  زمِملدوم٥م ازمتٕمل٣مء وصملف دطمؾ اجلٛم٥م وَمـ ص٣مم يقَمً 

شاهلل طمتؿ يمف هب٣م دطمؾ اجلٛم٥م
(5)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من.871( سم٤مب ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وُمًٚمؿ  2:21رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.5/362ومتص اًم٤ٌمري:   (1)

جمٚم٦م اًمتقطمٞمد اًمٕمدد اًمت٤مؾمكع  -زيمري٤م طمًٞمٜمل  ومْمؾ ًمٞم٤مزم اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من وًمٞمٚم٦م اًم٘مدر/ ًمٚمِمٞم: (3)

 (.:4، 49ًمٚمًٜم٦م اًمثالصمقن. ص:  

رواه أمحد وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم  ضمًلـ: (1)

 (.4979صحٞمص اجل٤مُمع  

ي٣م ضمذيٖم٥م َمـ طمتؿ يمف زمِمٝم٣مم يقم يريد زمف وصمف اهلل » :رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف وإصٌٝم٤م) وًمٗمٔمف صحٝمح: (5)
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 االعتهاففطٌ  -22
رُمْم٤من يٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣مل: فمـ ازمـ فمٚمر 

(1)
. 

قمكز  اهلليم٤من يٕمتٙمػ اًمٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من طمتك شمقومك٤مه » :طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

شوضمؾ صمؿ اقمتٙمػ أزواضمف ُمـ سمٕمده
(2)

. 

يٕمتٙمػ ذم يمؾ رُمْم٤من قمنمة أي٤مم، ومٚمام يمك٤من اًمٕمك٤مم  طيم٤من اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

ش٤ماًمذي ىمٌض اقمتٙمػ قمنميـ يقُمً 
(3)

٤م ًمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، واظمر حتريً . وآيمد آقمتٙم٤مف ذم اًمٕمنم إ

ف قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وذيمره، وىمٓمكع قمكـ ٟمٗمًكف يمكؾ ًوهق اخلٚمقة اًمنمقمٞم٦م، وم٤معمٕمتٙمػ ىمد طمٌس ٟمٗم

٘مل ًمف هكؿ ؾمكقى اهلل وُمك٤م ؿم٤مهمؾ يِمٖمٚمف قمٜمف، وقمٙمػ سم٘مٚمٌف وىم٤مًمٌف قمغم رسمف وُم٤م ي٘مرسمف ُمٜمف، ومام سم

يروٞمف قمٜمف
(4)

. 

 

 

 

* * * 

                                                                          

 (.96:وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .شفمز وصمؾ أدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م

قمتٙم٤مف ذم اًمٕمنمك ( سم٤مب ا2283ٓنم إواظمر، وُمًٚمؿ  قمتٙم٤مف ذم اًمٕم( سم٤مب ا2:32ٓرواه اًمٌخ٤مري   (2)

  إواظمر.

 (.2283(، وُمًٚمؿ  2:33رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 قمتٙم٤مف ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ رُمْم٤من.( سم٤مب آ:2:4رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.33ْم٤من / قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ. ص:  اٟمٔمر دروس رُم (1)
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(9) 
 أبٛاب احلر
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 احلر فطٌ -1
 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ھ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [97آل فمٚمران:]

 .[215ايمٌٗمرة: ]

وأن  اهللؾملٜم٣مدة أن ٓ إيملف إٓ زمٛمل اإلؽمالم فمعم مخلس: » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  فمـ ازمـ فمٚمر 

شن، وإوم٣مم ايمِمالة، وإيت٣مء ايمزىم٣مة، وضم٨م ايمٌٝم٦م، وصقم رَمّم٣ماهللَرؽُمقل  احمٚمًد 
(1)

. 

ومد هملرض فمٙملٝم٘مؿ  اهللي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس إن » وم٘م٤مل: ط اهللظمٓمٌٜم٤م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

 اهلل، وم٘مك٤مل َرؾُمكقل ٤م؟ ومًٙم٧م طمتك ىم٤مهل٤م صمالصًمكاهللوم٘م٤مل رضمؾ: أيمؾ قم٤مم ي٤م َرؾُمقل  شاحل٨م همحجقا

ذروين َمل٣م سملرىمت٘مؿ: همل١مٞمام هٙملؽ َملـ ىمل٣من  -صمؿ ىم٤مل: -يمق ومٙم٦م ٞمٔمؿ يمقصم٦ٌم وظم٣م اؽمتْمٔمتؿ» :ط

تقا َمٛملف َمل٣م اؽملتْمٔمتؿ، وإذا ٣م ٙم٘مؿ زم٘مثرة ؽم٠ماهلؿ واطمتالهمٜمؿ فمعم أٞمٌٝم٣م ٜمؿ، هم١مذا أَمرسم٘مؿ زمًمء هملومٌ

شهمدفمقه هنٝمت٘مؿ فمـ رء
(2)

. 

همّم٣م ؾ احل٨م:
(3)

 

أي اًمٕمٛمكؾ أومْمكؾ؟  طىم٤مل: ؾمئؾ اًمٜمٌكل   أيب هريرة ٕمـاحل٩م ُمـ أومْمؾ إقمامل: وم -2

ضمل٨م »ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىمك٤مل:  شٌٝمؾ اهللاجلٜم٣مد دم ؽم»ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل:  شإيامن زم٣مهلل ورؽمقيمف»ىم٤مل: 

شَمػمور
(4)

وم٣مل إيامن زمل٣مهلل وضملده »: أٟمف ؾمئؾ أي إقمامل أومْمؾ طقمـ اًمٜمٌل  وقمـ ُم٤مقمز  .

ششمؿ اجلٜم٣مد شمؿ ضمج٥م زمرة سمٖمّمؾ ؽم٣م ر إفمامل ىمام زمكم َمْمٙمع ايمُمٚمس إلم َمٕمرهب٣م
(5)

. 

 ط اهللؾمكٛمٕم٧م َرؾُمكقل  :ىمك٤مل -أيب هريكرة -ٕمٜمكف احل٩م يٛمحؼ اًمذٟمقب اعمت٘مدُم٦م: وم -1

شَمـ ضم٨م همٙمؿ يرهم٧م ومل يٖمًؼ رصمع ىمٝمقم ويمدسمف أَمف» ي٘مقل:
(6)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب سمٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم ودقم٤مئٛمف اًمٕمٔم٤مم.27( سم٤مب اإليامن، وُمًٚمؿ  9رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر.2448ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 ( سمتٍمف.ط:اًمتقومٞم٘مٞم٦م.274، 273ص: 3اٟمٔمر صحٞمص وم٘مف اًمًٜم٦م / أسمق ُم٤مًمؽ يمامل سمـ اًمًٞمد ؾم٤ممل  ج (3)

 اعمؼمور هق: اًمذي ٓ يرشمٙم٥م ص٤مطمٌف ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م. (.94(، وُمًٚمؿ  37رواه اًمٌخ٤مري   (1)

ُمك٤مقمز رواة اًمّمكحٞمص وُمك٤مقمز هكذا صكح٤ميب ُمِمكٝمقر همكػم  رواه أمحد واًمٓمؼما) ورواة أمحكد إٓ صحٝمح: (5)

 (.2214(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  21:2. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ُمٜمًقب

 ( سم٤مب ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة ويقم قمروم٦م.2461، وُمًٚمؿ  رب ومْمؾ احل٩م اعمؼمو( سم٤م:255رواه اًمٌخ٤مري  (6)

 قمروم٦م.
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 وىم٤مل طميٟم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهق ذم ؾمٞم٤مىم٦م اعمقت ومٌٙمك ـمقياًل  :وم٣مل وفمـ ازمـ ؾمامؽم٥م 

 ٕسم٤ميٕمكؽوم٘مٚم٧م يك٤م رؾمكقل اهلل اسمًكط يٛمٞمٜمكؽ  طومٚمام ضمٕمؾ اهلل اإلؾمالم ذم ىمٚمٌل أشمٞم٧م اًمٜمٌل 

ىمك٤مل  شسمُمؼمط َم٣مذا» :ىم٤مل ىم٤مل أردت أن أؿمؽمط شَم٣م يمؽ ي٣م فمٚمرو» ومًٌط يده وم٘مٌْم٧م يدي وم٘م٤مل

أَم٣م فمٙمٚم٦م ي٣م فمٚمرو أن اإلؽمالم هيدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمف وأن اهلجرة هتدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمٜمل٣م »: ىم٤مل ٖمٗمر زمأن يُ 

شوأن احل٨م هيدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمف
(1)

. 

ىمٖمل٣مرة  ايمٔمٚمرة إلم ايمٔمٚمرة» ىم٤مل: ط اهللأن َرؾُمقل  أيب هريرة ٕمـ احل٩م ضمزاؤه اجلٜم٦م: وم -3

ش، واحل٨م اظمػمور يمٝمس يمف صمزاء إٓ اجلٛم٥مظم٣م زمٝمٛمٜمام
(2)

. 

ىمٞمكؾ وُمك٤م سمكره ىمك٤مل  شاحل٨م اظمػمور يمٝمس يمف صمزاء إٓ اجلٛمل٥م» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ صم٣مزمر 

شإؿمٔم٣مم ايمْمٔم٣مم وؿمٝم٤م ايم٘مالم»
(3)

. 

َم٣م َمـ يقم أىمثر َمـ » ىم٤مل: ط اهللأن َرؾُمقل  احل٩م ؾم٥ٌم ًمٚمٕمتؼ ُمـ اًمٜم٤مر: ومٕمـ قم٤مئِم٦م  -1

شَمـ ايمٛم٣مر َمـ يقم فمرهم٥م اهمٝمف فمًٌد  اهللأن ئمتؼ 
(4)

. 

ٟمكرى  اهللىم٤مًم٧م ىمٚم٧م: يك٤م َرؾُمكقل  ٕمـ قم٤مئِم٦م احل٩م أومْمؾ ضمٝم٤مد اًمٜم٤ًمء واًمْمٕمٗم٤مء: وم -5

شيم٘مـ أهمّمؾ اجلٜم٣مد ضم٨م َمػمور» :اجلٝم٤مد أومْمؾ اًمٕمٛمؾ أومال ٟمج٤مهد؟ وم٘م٤مل
(5)

. 

 قمغم قم٤ٌمده ذم احل٩م أدريمك٧م اهللإن ومريْم٦م  اهللأن اُمرأة ىم٤مًم٧م: ي٤م َرؾُمقل  : ازمـ فم٣ٌمسوفمٛمف 

شٞمٔمؿ» ٓ يث٧ٌم قمغم اًمراطمٚم٦م أوم٠مطم٩م قمٜمف؟ ىم٤مل: ايمٌػمً  ٤مأيب ؿمٞمخً 
(6)

. 

ذم طمج٦م اًمكقداع وأٟمك٤م اسمكـ ؾمكٌع  ط اهللطم٩م يب ُمع َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ ايم٣ًم ٤م زمـ يزيد 

شؾمٜملم
(7)

. 

                                                                          

(. 21:8وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  ا رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف هٙمذا خمتًٍم  صحٝمح: (2)

 .ورواه ُمًٚمؿ وهمػمه أـمقل ُمٜمف

 ٛمرة.( سم٤مب ومْمؾ احل٩م واًمٕم:245وُمًٚمؿ  ، ( سم٤مب وضمقب اًمٕمٛمرة وومْمٚمٝم٤م2794رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رواه أمحد واًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد طمًكـ واسمكـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مكل واحلك٤ميمؿ  صحٝمح: (3)

 (.2215. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ا وىم٤مل صحٞمص اإلؾمٜم٤مدخمتًٍم 

 ( سم٤مب ذم ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة ويقم قمروم٦م.2459ُمًٚمؿ  رواه  (1)

اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف ىم٤مًم٧م ىمٚم٧م رواه ووهمػمه  .ور( سم٤مب ومْمؾ احل٩م اعمؼم2559اًمٌخ٤مري  رواه  (5)

 .ش فمٙمٝمٜمـ صمٜم٣مد ٓ ومت٣مل همٝمف احل٨م وايمٔمٚمرة» :ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل هؾ قمغم اًمٜم٤ًمء ُمـ ضمٝم٤مد ىم٤مل

 ( سم٤مب احل٩م قمـ اًمٕم٤مضمز.2445( سم٤مب طم٩م اعمرأة ُمع اًمرضمؾ، وُمًٚمؿ  2867رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 ( سم٤مب طم٩م اًمّمٌٞم٤من.:286رواه اًمٌخ٤مري:   (7)
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ىم٤مًمقا: اعمًكٚمٛمقن.  ش؟َمـ ايمٗمقم»سم٤مًمروطم٤مء وم٘م٤مل:  ٤مًم٘مل ريمًٌ  طأن اًمٜمٌل  :وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

ٞمٔملؿ ويملؽ » ىمك٤مل: ؟وم٘م٤مًم٧م: أهلذا طمك٩م ٤مومرومٕم٧م اُمرأة صٌٞم   شقل اهللَرؽُم » ىم٤مل: ؟ىم٤مًمقا: ُمـ أٟم٧م

شأصمر
(1)

. 

 :وم٘مك٤مل إ) ضمٌك٤من وإ) وكٕمٞمػ وم٘مك٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  :ومل٣مل وفمـ احلًـ زمـ فمقم 

شهٙمؿ إلم صمٜم٣مد ٓ ؾمقىم٥م همٝمف احل٨م»
(2)

. 

شاحل٨م صمٜم٣مد ىمؾ ؤمٝمػ»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ أم ؽمٙمٚم٥م 
(3)

. 

سمل٣مزمٔمقا زملكم احلل٨م وايمٔمٚملرة » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل-ٛمل ازمـ َمًٔمقد ئم-وفمـ فمٌد اهلل 

هم١مهنام يٛمٖمٝم٣من ايمٖمٗمر وايمذٞمقب ىمام يٛمٖمل ايم٘مغم طم٧ٌم احلديد وايمذه٤م وايمٖمّم٥م ويمٝمس يمٙمحج٥م اظمػمورة 

ششمقاب إٓ اجلٛم٥م
(4)

. 

: ي٘مكقل طىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  ٕمـ اسـم قمٛمر احل٩م ؾم٥ٌم ًمٙم٥ًم احلًٜم٤مت ورومع اًمدرضم٤مت: وم -6

ٓ ىمت٤م اهلل يمف هب٣م ضمًٛم٥موٓ سمّمع يًد رصماًل زمؾ احل٣مج َم٣م سمرهمع إ» شأو حم٣م فمٛمف ؽمٝمئ٥م أو رهمع هب٣م درصم٥م ا إ
(5)

. 

احلجل٣مج وايمٔملامر وهملد اهلل » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىم٤مل ٕمـ ضم٤مسمر وم :احلج٤مج وومد اهلل -7

شدفم٣مهؿ همٟمصم٣مزمقه وؽمٟميمقه همٟمفمْم٣مهؿ
(6)

. 

٣مج واظمٔمتٚملر وهملد اهلل دفمل٣مهؿ واحل ايمٕم٣مزي دم ؽمٌٝمؾ اهلل» :ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل  وقمـ اسمـ قمٛمر 

شهمٟمصم٣مزمقه وؽمٟميمقه همٟمفمْم٣مهؿ
(7)

. 

احلج٣مج وايمٔمامر وهمد اهلل إن دفملقه أصمل٣مهبؿ وإن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شاؽمتٕمٖمروه نمٖمر هلؿ
(8)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب صح٦م طم٩م اًمّمٌل وأضمر ُمـ طم٩م سمف.2447ُمًٚمؿ  رواه  (2)

. وصكححف إًمٌك٤م) ٤مرواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط ورواشمف صم٘م٤مت وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق أيًْم  صحٝمح: (1)

 (.21:9(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  8155ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.3:13  ُم٤مضمفاسمـ . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ ضمٕمٗمرقمٜمٝم٤مأيب  رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ ضمًـ: (3)

. رواه اًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام وىم٤مل اًمؽمُمكذي طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص صحٝمح: (1)

 (.3:11( وصحٞمص اجل٤مُمع  3742(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  921وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

(، وصكحٞمص 66:7. وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًلـ: (5)

 (.2217اًمؽمهمٞم٥م  

 (.2218. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار ورواشمف صم٘م٤مت ضمًـ: (6)

 (.5282(،وصحٞمص اجل٤مُمع 39:4  ُم٤مضمفسمـ اوطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ  .رواه اسمـ ُم٤مضمفضمًـ: (7)

وهملد اهلل شمالشمل٥م » :ٝمكام ىمك٤ملرواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام وًمٗمٔم صحٝمح: (8)
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ًمق يٕمٚمؿ اعم٘مٞمٛمقن ُم٤م ًمٚمحج٤مج قمٚمٞمٝمؿ ُمكـ احلكؼ ٕشمكقهؿ طمكلم ي٘مكدُمقن  :وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس 

هنؿ وومد اهلل ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مسطمتك ي٘مٌٚمقا رواطمٚمٝمؿ،ٕ
(1)

 

اؽمتٚمتٔمقا هبذا ايمٌٝم٦م همٗمد هلدم َملرسمكم ويرهملع دم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فمٚمر 

شايمث٣ميمث٥م
(2)

. 

همل١من  -يٕمٜمكل اًمٗمريْمك٦م- سمٔمجٙملقا إلم احلل٨م»: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس و

شأضمدىمؿ ٓ يدري َم٣م ئمرض يمف
(3)

. 

ًً  :وم٣مل ازمـ فمٚمر  وفمـ ذم ُمًجد ُمٜمك وم٠مشمك٤مه رضمكؾ ُمكـ إٟمّمك٤مر  طُمع اًمٜمٌل ٤م يمٜم٧م ضم٤مًم

إن ؾملئتام أطملػمسم٘مام زملام صمئلتام » :ورضمؾ ُمـ صم٘مٞمػ ومًٚمام صمؿ ىم٤مٓ ي٤م رؾمقل اهلل ضمئٜم٤م ٟم٠ًمًمؽ وم٘م٤مل

وم٘م٤مٓ أظمؼمٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل اًمث٘مٗمل  شسمًٟمٓين فمٛمف همٔمٙم٦م وإن ؾمئتام أن أَمًؽ وسمًٟمٓين همٔمٙم٦م

صمئتٛمل سمًٟميمٛمل فمـ خمرصملؽ َملـ زمٝمتلؽ سمل٠مم » :وم٘م٤ملأظمؼم) ي٤م رؾمقل اهلل  :ًمألٟمّم٤مري ؾمؾ وم٘م٤مل

وفملـ ؿمقاهملؽ زملكم ايمِملٖم٣م  ،وفمـ رىمٔمتٝمؽ زمٔمد ايمْمقاف وَم٣م يمؽ هملٝمٜمام ،ايمٌٝم٦م احلرام وَم٣م يمؽ همٝمف

وفملـ  ،وفمـ رَمٝمؽ اجلامر وَم٣م يمؽ همٝملف ،وفمـ وومقهمؽ فمُمٝم٥م فمرهم٥م وَم٣م يمؽ همٝمف ،واظمروة وَم٣م يمؽ همٝمف

هم١مٞملؽ » :ىم٤مل ًمٕمـ هذا ضمئ٧م أؾم٠مًمؽ وم٘م٤مل واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ شَمع اإلهم٣مو٥م ،ٞمحرك وَم٣م يمؽ همٝمف

٣م وٓ سمرهمٔمف إٓ ىمت٤م اهلل يملؽ زملف ضمًلٛم٥م إذا طمرصم٦م َمـ زمٝمتؽ سم٠مم ايمٌٝم٦م احلرام ٓ سمّمع ٞم٣مومتؽ طمٖم  

وأَمل٣م  -فمٙمٝملف ايمًلالم-وحم٣م فمٛمؽ طمْمٝمئ٥م وأَم٣م رىمٔمت٣مك زمٔمد ايمْمقاف ىمٔمتؼ روم٥ٌم َمـ زمٛمل إؽملامفمٝمؾ 

٥م هم١من اهلل هيٌط إلم ؽملامء ايملدٞمٝم٣م وأَم٣م وومقهمؽ فمُمٝم٥م فمرهم ،ؿمقاهمؽ زم٣ميمِمٖم٣م واظمروة ىمٔمتؼ ؽمٌٔمكم روم٥ٌم

٣م َمـ ىملؾ همل٨م فمٚمٝملؼ يرصملقن صمٛمتلل همٙملق ىم٣مٞمل٦م همٝم٣ٌمهل زم٘مؿ اظمال ٘م٥م يٗمقل فم٣ٌمدي صم٣مؤوين ؾمٔمثً 

ا يم٘ملؿ وظملـ ذٞمقزم٘مؿ ىمٔمدد ايمرَمؾ أو ىمٗمْمر اظمْمر أو ىمززمد ايمٌحر يمٕمٖمرهتل٣م أهمٝمّملقا فمٌل٣مدي َمٕمٖملقرً 

وأَمل٣م ٞمحلرك  ،اظمقزمٗمل٣متوأَم٣م رَمٝمؽ اجلامر همٙمؽ زم٘مؾ ضمِم٣مة رَمٝمتٜم٣م سم٘مٖملغم ىمٌلغمة َملـ  ،ؾمٖمٔمتؿ يمف

وأَم٣م ضمالومؽ رأؽمؽ همٙمؽ زم٘مؾ ؾمٔمرة ضمٙمٗمتٜم٣م ضمًٛم٥م ويٚمحلك فمٛملؽ هبل٣م  ،همٚمذطمقر يمؽ فمٛمد رزمؽ

                                                                          

 (.:221. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  وىمدم اسمـ ظمزيٛم٦م اًمٖم٤مزي. شاحل٣مج واظمٔمتٚمر وايمٕم٣مزي

 (.5/2662(، وٟمية اًمٜمٕمٞمؿ  9/64اٟمٔمر ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل   (2)

ىمك٤مل صكحٞمص رواه اًمٌزار واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام واحلك٤ميمؿ و صحٝمح: (1)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م ىمقًمف ويرومع ذم اًمث٤مًمث٦م يريد سمٕمد اًمث٤مًمثك٦م اإلؾمٜم٤مد

 2221.) 

(، ورواه أمحد ُمرومققمك٤م، 2222، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤م) ضمًـ: (3)

 (.1::طمدي٨م رىمؿ:  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ اٟمٔمر
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يٟمي َمٙمؽ ضمتك يّمع يديلف زملكم  وأَم٣م ؿمقاهمؽ زم٣ميمٌٝم٦م زمٔمد ذيمؽ هم١مٞمؽ سمْمقف وٓ ذٞم٤م يمؽ ،طمْمٝمئ٥م

شىمتٖمٝمؽ همٝمٗمقل افمٚمؾ همٝمام سمًتٗمٌؾ همٗمد نمٖمر يمؽ َم٣م َم٢م
(1)

. 

 فطٌ ايعُس٠ -2
ٕم٤ٌمدات، وأومْمؾ اًم٘مرسم٤مت اًمتل يرومكع اهلل هبك٤م ًمٕمٌك٤مده اًمكدرضم٤مت، وحيكط اًمٕمٛمرة ُمـ أضمؾ اًم

ًٓ  طقمٜمٝمؿ هب٤م اخلٓمٞمئ٤مت، وىمد طمض قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل  :  وقمٛماًل ىمق
(2)

. 

ايمٔمٚمرة إلم ايمٔمٚمرة ىمٖم٣مرة ظمل٣م زمٝملٛمٜمام واحلل٨م اظملػمور » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  أيب هريرة  ٔمـهم

شيمٝمس يمف صمزاء إٓ اجلٛم٥م
(3)

. 

 :إقمامل أومكال ٟمج٤مهكد وم٘مك٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ٟمرى اجلٝم٤مد أومْمؾ :ىمٚم٧م :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

شيم٘مـ أهمّمؾ اجلٜم٣مد ضم٨م َمػمور»
(4)

. 

سم٣مزمٔمقا زمكم احل٨م وايمٔمٚمرة هم١مهنام يٛمٖمٝم٣من » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل ازمـ َمًٔمقد 

ايمٖمٗمر وايمذٞمقب ىمام يٛمٖمل ايم٘مغم طم٧ٌم احلديد وايمذه٤م وايمٖمّم٥م ويمٝمس يمٙمحجل٥م اظملػمورة شملقاب إٓ 

شجلٛم٥ما
(5)

. 

احلج٣مج وايمٔمامر وهملد اهلل دفمل٣مهؿ همٟمصمل٣مزمقه وؽملٟميمقه » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

شهمٟمفمْم٣مهؿ
(6)

. 

واحلل٣مج واظمٔمتٚملر وهملد اهلل دفمل٣مهؿ  ايمٕم٣مزي دم ؽمٌٝمؾ اهلل» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر 

شهمٟمصم٣مزمقه وؽمٟميمقه همٟمفمْم٣مهؿ
(7)

. 

ج وايمٔمامر وهمد اهلل إن دفملقه أصمل٣مهبؿ وإن احلج٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

وىمد روي هذا احلدي٨م ُمـ وضمكقه وٓ ٟمٕمٚمكؿ ًمكف  :ا) ذم اًمٙمٌػم واًمٌزار واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤ملرواه اًمٓمؼم ضمًـ: (2)

وهل ـمريؼ ٓ سم٠مس هب٤م رواهت٤م يمٚمٝمؿ ُمقصم٘مكقن ورواه اسمكـ طمٌك٤من ذم  ىم٤مل اعمٛمكم  أطمًـ ُمـ هذا اًمٓمريؼ

 (.2223. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  صحٞمحف

 (.387ص:3 ج -ؾم٤ممل  صحٞمص وم٘مف اًمًٜم٦م / أسمق ُم٤مًمؽ يمامل سمـ اًمًٞمد (1)

 شم٘مدم ذم ومْمؾ احل٩م. (3)

 شم٘مدم. (1)

 شم٘مدم. (5)

 شم٘مدم. (6)

 شم٘مدم. (7)
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شاؽمتٕمٖمروه نمٖمر هلؿ
(1)

. 

                                                                          

 شم٘مدم. (2)
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 فطٌ َٔ اعتُس يف زَطإ -3
 :طأراد رؾمكقل اهلل  :ىمك٤مل ٕمـ اسمكـ قمٌك٤مس اًمٕمٛمرة ذم رُمْم٤من ومٞمٝم٤م ومْمؾ قمٔمٞمؿ وأضمر يمٌػم، وم

 :ُم٤م قمٜمدي ُم٤م أطمججؽ قمٚمٞمف وم٘م٤مًمك٧م :وم٘م٤مل طاحل٩م وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ًمزوضمٝم٤م أطمججٜمل ُمع رؾمقل اهلل 

إن  :وم٘مك٤مل طذاك طمٌٞمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمكؾ ومك٠مشمك رؾمكقل اهلل  :مجٚمؽ ومالن ىم٤مل أطمججٜمل قمغم

اُمرأي شم٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم ورمح٦م اهلل وإهن٤م ؾم٠مًمتٜمل احل٩م ُمٕمؽ وم٘مٚم٧م ُم٤م قمٜمكدي ُمك٤م أطمججكؽ قمٚمٞمكف 

أَمل٣م إٞملؽ يملق » :أطمججٜمل قمغم مجٚمؽ ومالن وم٘مٚم٧م ذاك طمٌٞمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمكز وضمكؾ وم٘مك٤مل :ىم٤مًم٧م

ىم٤مل وإهن٤م أُمرشمٜمل أن أؾم٠مًمؽ ُم٤م يٕمدل طمج٦م ُمٕمؽ ىم٤مل رؾمكقل اهلل  شٝمؾ اهللأضمججتٜم٣م فمٙمٝمف ىم٣من دم ؽمٌ

شأومر ٜم٣م ايمًالم ورمح٥م اهلل وزمرىم٣مسمف وأطمػمه٣م أهن٣م سمٔمدل ضمج٥م َمٔمل فمٚمرة دم رَمّم٣من»: ط
(1)

. 

يل٣م » :وم٘م٤مًم٧م طم٩م أسمقـمٚمح٦م واسمٜمف وشمريم٤م) وم٘م٤مل طضم٤مءت أم ؾمٚمٞمؿ إمم رؾمقل اهلل  :وفمٛمف وم٣مل

ش٥م َمٔملأم ؽمٙمٝمؿ فمٚمرة دم رَمّم٣من سمٔمدل ضمج
(2)

. 

طمج٦م اًمقداع ويم٤من ًمٜم٤م مجؾ ومجٕمٚمف أسمق ُمٕم٘مؾ  طعم٤م طم٩م رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ أم َمٔمٗمؾ 

ُمكـ طمجكف  طىم٤مًم٧م ومٚمام ىمٗمؾ رؾمقل اهلل  وأص٤مسمٜم٤م ُمرض وهٚمؽ أسمق ُمٕم٘مؾ :ىم٤مًم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ي٤م رؾمقل اهلل ًم٘مد هتٞم٠مٟمك٤م ومٝمٚمكؽ أسمكق ُمٕم٘مكؾ  :ي٤م أم ُمٕم٘مؾ ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن ارضمل ُمٕمٜم٤م ىم٤مًم٧م :وم٘م٤مل

همٜمال طمرصمل٦م فمٙمٝملف » :ىم٤مل ٜم٤م مجؾ هق اًمذي ٟمح٩م قمٚمٞمف وم٠موص سمف أسمق ُمٕم٘مؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهللويم٤من ًم

شهم١من احل٨م دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٟمَم٣م إذ هم٣مسمتؽ هذه احلج٥م هم٣مفمتٚمري دم رَمّم٣من هم١مهن٣م ىمحج٥م
(3)

. 

ش-أو ضمج٥م َمٔمل - فمٚمرة دم رَمّم٣من سمٔمدل ضمج٥م» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ ازمـ فم٣ٌمس 
(4)

. 

 ا فُاتًسا أٚ َعتُفطٌ َٔ خسز سادًّ -4
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ﴿ ومللل٣مل اهلل سمٔمللل٣ملم:

 .[200ايمٛم٣ًمء:]﴾ىئ ىئ ی

                                                                          

. رواه أسمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف يمالمه٤م سم٤مًم٘مّم٦م واًمٚمٗمكظ ٕيب داود وآظمكره قمٜمكدمه٤م ؾمكقاء ضمًـ: (2)

 (.2228وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.2229وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

سمكـ ا(، وصكحٞمص :2:9داود  أيب  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـرواه أسمق داود واًمؽمُمذي صحٝمح: (3)

 (.3487ظمزيٛم٦م  

 .شم٘مدم (1)
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ظمر رضمكؾ ُمكـ سمٕمكػمه ومكقىمص ومكامت  :طاهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل  ريضسمـ قم٤ٌمس اقمـ و

انمًٙمقه زملامء وؽملدر وىمٖمٛملقه وملل شمقزمٝملف وٓ ختٚملروا رأؽملف همل١من اهلل ئٌمثلف يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م » :وم٘م٤مل

شَمٙمٌٝم٣م
(1)

. 

انمًٙمقه » طرضمؾ ومقىمّمتف ٟم٤مىمتف ومامت وم٘م٤مل اًمٜمٌل  طيم٤من ُمع رؾمقل اهلل » اي٥م ظمًٙمؿ:ودم رو

 .شوٓ سمٗمرزمقه ؿمٝم٣ٌم وٓ سمٕمْمقا وصمٜمف هم١مٞمف ئٌم٧م يٙمٌل

٣م همامت ىمت٤م يملف أصملر احلل٣مج إلم َمـ طمرج ضم٣مصم  » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

٣م هملامت يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَملـ طملرج نم٣مزًيل ا همامت ىمت٤م يمف أصمر اظمٔمتٚمر إلميقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ طمرج َمٔمتٚمرً 

شىمت٤م يمف أصمر ايمٕم٣مزي إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(2)

. 

 ايٓفك١ يف احلر ٚايعُس٠ فطٌ -5
إصملر فملعم وملدر ٞمِملٌؽ إن يمؽ َمـ :هل٣م دم فمٚمرهت٣م وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ فم٣م ُم٥م 

(3)
 

شوٞمٖمٗمتؽ
(4)

. 

در سمٜمًؽ واطمد ي٤م رؾمقل اهلل يّمدر اًمٜم٤مس سمٜمًٙملم وأص :ىمٚم٧م :وم٣ميم٦م فمٛمٜم٣م ودم رواي٥م ظمًٙمؿ

ىم٤مل أفمٜمف ىمك٤مل  شاٞمتٓمري هم١مذا ؿمٜمرت هم٣مطمرصمل إلم ايمتٛمٔمٝمؿ همٟمهقم َمٛمف شمؿ ايمٗمٝمٛم٣م فمٛمد ىمذا وىمذا» :ىم٤مل

ش-ٞمٖمٗمتؽ :أو ىم٤مل-ويم٘مٛمٜم٣م فمعم ومدر ٞمِمٌؽ »ا همدً 
(5)

. 

 فطٌ دبٗٝص احلاز -6
طم٩م قمٚمٞمف، ىم٤مل: هق طمٌٞمس ذم ؾمكٌٞمؾ أأقمٓمٜمل مجٚمؽ  ؿمٙمٝمؼ أن اَمرأسمف وم٣ميم٦م يمف ويمف مجؾ وٞم٣موم٥م: يبفمـ أ

 هلل، ىم٤مًم٧م: إٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أن أطم٩م قمٚمٞمف ىم٤مًم٧م: وم٠مقمٓمٜمل اًمٜم٤مىم٦م وطم٩م قمغم مجٚمؽ، ىم٤مل: ٓ أوصمكر قمكغما

ا، ىم٤مًم٧م: وم٠مقمٓمٜمل ُمـ ٟمٗم٘متؽ، ىم٤مل: ُم٤م قمٜمدي ومْمؾ قمـ ُم٤م أظمرج سمف وأدع ًمٙمؿ، وًمكق يمك٤من ٟمٗمز أطمدً 

ًمكذي اًمًالم إذا ًم٘مٞمتف، وىمكؾ ًمكف ا طرؾمقل اهلل  ٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م وم٠مىمرئُمٕمل ٕقمٓمٞمتؽ، ىم٤مًم٧م: وم٢مذا وم
                                                                          

 ىمقًمف ومقىمّمتف: أي: رُم٧م سمف ومٙمنت قمٜم٘مف. 1(2317( وُمًٚمؿ   2417رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ف صم٘م٤مت إٓ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ومٗمٞمف ظمكالف. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م رواه أسمق يٕمغم ورضم٤مًم صحٝمح: (1)

 (.2225صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  (، و3664اًمّمحٞمح٦م  

 .هق اًمتٕم٥م: اًمٜمّم٥م (3)

إٞمام أصمرك دم فمٚمرسمؽ فملعم وملدر »وذم رواي٦م ًمف وصححٝم٤م  رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام صحٝمح: (1)

 (.2227، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  (3271ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ٤ٌم)ًم. وصححف إشٞمٖمٗمتؽ

 (.2322رواه ُمًٚمؿ   (5)
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: طأىمرأه ُمٜمٝم٤م اًمًالم، وأظمؼمه سم٤مًمذي ىم٤مًم٧م ًمف، وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل  طىمٚم٧م ًمؽ، ومٚمام ًم٘مل رؾمقل اهلل 

ىمٚمك٧م:  شصدوم٦م أم ؿمٙمٝمؼ، يمق أفمْمٝمتٜم٣م مجٙمؽ ىم٣من دم ؽمٝمؾ اهلل، ويمق أفمْمٝمتٜم٣م َمـ ٞمٖمٗمتؽ أطمٙمٖمٜم٣م اهلل يملؽ»

شفمٚمرة دم رَمّم٣من» ومام يٕمدل احل٩م ُمٕمؽ، ىم٤مل:
(1)

. 

 ايتٛاضع يف احلر ٚايتبرٍ فطٌ -7
 قتدا٤ باألْبٝا٤ عًِٝٗ ايصال٠ ٚايطالّا
قمكغم رطمكؾ رث وىمٓمٞمٗمك٦م ظمٚم٘مك٦م شمًك٤موي أرسمٕمك٦م  ططم٩م اًمٜمٌل  :وم٣مل فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

شايمٙمٜمؿ ضمج٥م ٓ ري٣مء همٝمٜم٣م وٓ ؽمٚمٔم٥م» :دراهؿ أو ٓ شم٤ًموي صمؿ ىم٤مل
(2)

. 

٣م هملٝمٜمؿ ٞمٌلل اهلل يمٗمد َمر زم٣ميمروضمل٣مء ؽملٌٔمقن ٞمٌٝم ل»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك 

شٙمٝمف ايمًالم ضمٖم٣مة فمٙمٝمٜمؿ ايمٔم٣ٌمء ي٠مَمقن زمٝم٦م اهلل ايمٔمتٝمؼَمقؽمك فم
 (3)

. 

ىمك٤مل ومك٠مي  شايمُملٔم٧م ايمتٖملؾ» :ُمـ احل٤مج ىمك٤مل :طيمرؽمقل اهلل  وم٣ملرصماًل أن  وفمـ ازمـ فمٚمر 

 شايمزاد وايمرضم٣ميم٥م» :ىم٤مل وُم٤م اًمًٌٞمؾ ىم٤مل شايمٔم٨م وايمث٨م» :احل٩م أومْمؾ ىم٤مل
(4)

. 

ٟمهؾ فمرهم٣مت َمال ٘م٥م ايمًامء همٝمٗملقل إن اهلل ي٣ٌمهل زم» :وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شا٣م نمػمً اٞمٓمروا إلم فم٣ٌمدي ه٠مٓء صم٣مؤوين ؾمٔمثً 
(5)

. 

 ايتًب١ٝ ٚزفع ايصٛت بٗا فطٌ -8
                                                                          

 (.:417أظمرضمف اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واًمٌزار، وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح: (2)

ورواه . رواه اًمؽمُمذي ذم اًمِمامئؾ واسمـ ُم٤مضمف وإصٌٝم٤م) إٓ أٟمف ىمك٤مل ٓ شمًك٤موي أرسمٕمك٦م دراهكؿ صحٝمح: (1)

(، وؾمكٜمـ اسمكـ 2413ُمع  ًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤م. وصححف إـ قم٤ٌمساًمٓمؼما) ذم إوؾمط ُمـ طمدي٨م اسم

 (.39:1  ُم٤مضمف

 (.2239. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق يٕمغم واًمٓمؼما) وٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ضمًـ: (3)

 (. 3638(، واعمِمٙم٤مة  2242وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ،رواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمًـ: (1)

 .هق اًمٌٕمٞمد اًمٕمٝمد سمتنيص ؿمٕمره وهمًٚمفاًمِمٕم٨م: 

 .واًمتٗمؾ: هق اًمذي شمرك اًمٓمٞم٥م واًمتٜمٔمٞمػ طمتك شمٖمػمت رائحتف

 .واًمٕم٩م: هق رومع اًمّمقت سم٤مًمتٚمٌٞم٦م وىمٞمؾ سم٤مًمتٙمٌػم

 .واًمث٩م: هق ٟمحر اًمٌدن

ًمٌك٤م) ذم . وصكححف إرواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمكغم ذـمٝمكام صلحٝمح: (5)

 (.2978(، وصحٞمص اجل٤مُمع  :394صحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  
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يٙمٌل إٓ يمٌك َم٣م فمـ يٚمٝمٛمف وؾماميمف  َم٣م َمـ َمٙم٤م  » :وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

شفَمـ ضمجر أو ؾمجر أو َمدر ضمتك سمٛمٗمْمع إرض َمـ ه٣مهٛم٣م وه٣مهٛم٣م فمـ يٚمٝمٛمف وؾماميم
(1)

. 

أسم٣مين صمػما ٝملؾ هملٟمَمرين أن آَملر » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ طمالد زمـ ايم٣ًم ٤م فمـ أزمٝمف 

شأصح٣ميب أن يرهمٔمقا أصقاهتؿ زم٣مإلهالل وايمتٙمٌٝم٥م
(2)

. 

ر َُمل :صم٣مءين صمػما ٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم همٗم٣مل» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ زيد زمـ طم٣ميمد اجلٜمٛمل 

شَمـ ؾمٔم٣مر احل٨مأصح٣مزمؽ همٙمغمهمٔمقا أصقاهتؿ زم٣ميمتٙمٌٝم٥م هم١مهن٣م 
(3)

. 

شايمٔم٨م وايمث٨م»ئؾ أي إفمامل أهمّمؾ وم٣مل:ؽُم  طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ 
(4)

. 

ىمٞمكؾ يك٤م  شومط وٓ ىمػم َم٘مػم وملط إٓ زمممل َم٣م أهؾ َمٜمؾ  » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شٞمٔمؿ» :ىم٤مل ؟رؾمقل اهلل سم٤مجلٜم٦م
(5)

. 

 اْٞايطٛاف ٚاضتالّ احلذس األضٛد ٚايسنٔ ايُٝ فطٌ -9
 ٚفطٌ املكاّ ٚدخٍٛ ايبٝت

ُم٤م زم ٓ أراك شمًكتٚمؿ إٓ  أٟمف ؾمٛمع أسم٤مه ي٘مقل ٓسمـ قمٛمر  قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم 

هذيـ اًمريمٜملم احلجر إؾمقد واًمريمـ اًمٞمام) وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر إن أومٕمؾ وم٘مكد ؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل 

٣م حيِملٝمف وصلعم فمً َمـ ؿمل٣مف أؽملٌق» :ىم٤مل وؾمٛمٕمتف ي٘مقل شإن اؽمتالَمٜمام حيط اخلْم٣مي٣م» :ي٘مقل ط

٣م وٓ وؤمٜم٣م إٓ ىمت٤م يملف فمممل َم٣م رهمع رصمؾ ومدَمً »: ىم٤مل وؾمٛمٕمتف ي٘مقل شرىمٔمتكم ىم٣من ىمٔمدل روم٥ٌم

                                                                          

وصححف إًمٌك٤م)  .رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واًمٌٞمٝم٘مل ورواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام صحٝمح: (2)

 (.3:32  ذم صحٞمص اسمـ ُم٤مضمف

اًمؽمُمكذي وىم٤مل  ،رواه ُم٤مًمؽ وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

(، 73. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  اسمـ ُم٤مضمف وم٢مهن٤م ؿمٕم٤مر احلك٩م وزاد طمدي٨م طمًـ صحٞمص.

 (.3:33  فوصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم

حف إًم٤ٌم) ذم . وصحرواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحٞمٝمام واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص اإلؾمٜم٤مد صحٝمح: (3)

 (.2247(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3:34  صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف

ـ ُم٤مضمف وا صحٝمح: (1) ـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحفرواه اسم ًمًمؽمُمذي واسم ـ ُم٤مضمف .وصححف ا ـ اسم  (.3:35 ٤م) ذم صحٞمص ؾمٜم

َمل٣م » :طرواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مديـ رضم٤مل اًمّمحٞمص واًمٌٞمٝم٘مل إٓ أٟمف ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل  ضمًـ: (5)

 . وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصأهؾ اعمٚمٌل إذا رومع صقشمف سم٤مًمتٚمٌٞم٦مش َم٣م أهؾ َمٜمؾ ومط إٓ آزم٦م ايمُمٚمس زمذٞمقزمف»

 (.2248اًمؽمهمٞم٥م   
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شضمًٛم٣مت وضمط فمٛمف فممم ؽمٝمئ٣مت ورهمع يمف فممم درصم٣مت
(1)

. 

َملـ ؿمل٣مف زم٣ميمٌٝمل٦م أؽملٌقفم٣م ٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ومل٣مل وفمـ حمٚمد زمـ اظمٛم٘مدر فمـ أزمٝمف 

شيٙمٕمق همٝمف ىم٣من ىمٔمدل روم٥ٌم ئمتٗمٜم٣م
(2)

. 

ايمْمقاف ضمقل ايمٌٝم٦م صالة إٓ أٞم٘مؿ سمت٘مٙمٚمقن همٝمف » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  أيًّم٣م  وفمـ ازمـ فم٣ٌمس

شهمٚمـ سم٘مٙمؿ همٝمف همال يت٘مٙمؿ إٓ زمخغم
(3)

. 

َملـ ؿمل٣مف زم٣ميمٌٝمل٦م وصلعم » :ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

شرىمٔمتكم ىم٣من ىمٔمتؼ روم٥ٌم
(4)

. 

َمـ ؿم٣مف زم٣ميمٌٝم٦م أؽملٌقفم٣م ٓ يّملع وملدَم٣م » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل أيًّم٣م  وفمٛمف

شوٓ يرهمع أطمرى إٓ ضمط اهلل فمٛمف هب٣م طمْمٝمئ٥م وىمت٤م يمف هب٣م ضمًٛم٥م ورهمع يمف هب٣م درصم٥م
(5)

. 

واهلل يمٝمٌٔمثٛمف اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م يملف فمٝمٛمل٣من »ذم احلجر  طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شيٌٌم هبام ويم٣ًمن يٛمْمؼ زمف يُمٜمد فمعم َمـ اؽمتٙمٚمف زمحؼ
 (6)

. 

يٟمي ايمرىمـ ايمٝمامين يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص وفمـ 

شأفمٓمؿ َمـ أيب ومٌٝمس يمف يم٣ًمٞم٣من وؾمٖمت٣من
(7)

. 

٣م ٞمزل احلجر إؽمقد َمـ اجلٛم٥م وهلق أؾملد زمٝم٣مًول» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شَمـ ايمٙمٌـ همًقدسمف طمْم٣مي٣م زمٛمل آدم
(8)

. 

                                                                          

= إن َمًلحٜمام ىمٖمل٣مرة » :ي٘مكقل طإ) ؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :رواه أمحد وهذا ًمٗمٔمف واًمؽمُمكذي وًمٗمٔمكف صحٝمح: (2)

ورواه  ش٣م وٓ يرهمع أطمرى إٓ ضمط اهلل فمٛمف هب٣م طمْمٝمئ٥م وىمت٤م يمف هب٣م ضمًٛم٥مٓ يّمع ومدَمً » :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل يمٙمخْم٣مي٣م=

 (.:224وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .صحٞمص اإلؾمٜم٤مد واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف :احل٤ميمؿ وىم٤مل

 (.2251. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح: (1)

ىم٤مل اًمؽمُمذي وىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمقىمقومك٤م  رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (3)

 (.4:66. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ًم٤ًمئ٥م٤م إٓ ُمـ طمدي٨م قمٓم٤مء سمـ اوٓ ٟمٕمرومف ُمرومققمً 

 (.3:67  ف. ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفواسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمح فرواه اسمـ ُم٤مضم صحٝمح: (1)

 (.2254. صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واسمـ طم٤ٌمن واًمٚمٗمظ ًمف صحٝمح: (5)

. وصكححف إًمٌك٤م) واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام ،رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٝمح: (6)

 (.81:9(، وصحٞمص اجل٤مُمع  72:ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 (.2256وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ،رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمًـ: (7)

أؾمد زمٝم٣مو٣م َمـ » :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف إٓ أٟمف ىم٤مل صحٝمح: (8)
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ايمرىمـ واظمٗمل٣مم ي٣مومقسمتل٣من » وهق ُمًٜمد فمٝمره إمم اًمٙمٕم٦ٌم ي٘مقل: طاهلل  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل :وم٣مل وفمٛمف 

شَمـ يقاومٝم٦م اجلٛم٥م ويمقٓ أن اهلل سمٔم٣ملم ؿمٚمس ٞمقرمه٣م ٕو٣مءسم٣م َم٣م زمكم اظممم  واظمٕمرب
(1)

. 

 ايعٌُ ايصاحل يف عػس ذٟ احلذ١ فطٌ -11
 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:

اعمراد سم٤مًمٗمجر  :ىم٤مل جم٤مهد وهمػمه ،ٔي٤مت اعم٤ٌمريم٦م أىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗمجر. ذم هذه ا[5 -2 ايمٖمجر:]

 وهق ظم٤ممت٦م اًمٚمٞم٤مزم اًمٕمنم. ،هٜم٤م ومجر يقم اًمٜمحر ظم٤مص٦م

 .﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .شواًمِمٗمع يقم اًمٜمحر ،اًمقشمر يقم قمروم٦م» وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس:

 :وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف .[18احل٨م:] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ ووم٣مل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم:

 .[103ايمٌٗمرة:] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿

وإي٤مم اعمٕمدودات هل أي٤مم  ،إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت هل أي٤مم اًمٕمنم ُمـ ذي احلج٦م» ووم٣مل ازمـ فم٣ٌمس:

شاًمتنميؼ
(2)

. 

َم٣م َمـ أي٣مم ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح همٝمٜم٣م أضمل٤م إلم اهلل فملز » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

وٓ » :قل اهلل وٓ اجلٝمك٤مد ذم ؾمكٌٞمؾ اهلل ىمك٤ملي٤م رؾم :ىم٤مًمقا شيٕمٜمل أي٤مم اًمٕمنم وصمؾ َمـ هذه إي٣مم

شمل يرصمع َمـ ذيمؽ زمًمء اجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل إٓ رصمؾ طمرج زمٛمٖمًف وَم٣ميمف شمؿ
(3)

. 
                                                                          

حلجر إؾمقد ُمـ اجلٜم٦م ويم٤من أؿمد سمٞم٤مو٤م ُمـ اًمكثٚم٩م طمتكك ؾمكقدشمف ا :ا ىم٤ملورواه اًمٌٞمٝم٘مل خمتًٍم  شَمـ ايمثٙم٨م

 (.3729(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  988. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  ظمٓم٤مي٤م أهؾ اًمنمك

رواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف يمالمه٤م ُمـ رواي٦م رضم٤مء سمـ صكٌٞمص واحلك٤ميمؿ وُمكـ ـمري٘مكف  صحٝمح: (2)

ن ايمرىمـ واظمٗم٣مم َمـ ي٣مومقت اجلٛم٥م ويمقٓ َم٣م َمًف َمـ طمْم٣مي٣م زمٛمل آدم ٕو٣مء َم٣م إ»وذم رواي٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل  اًمٌٞمٝم٘مل

يملقٓ » :رومٕمف ىمك٤ملأيًْم٤م  وذم أظمرى ًمف  شزمكم اظممم  واظمٕمرب وَم٣م َمًٜمام َمـ ذي فم٣مه٥م وٓ ؽمٗمٝمؿ إٓ ؾمٖمل

. وصكححف شَم٣م َمًف َمـ أٞمج٣مس اجل٣مهٙمٝم٥م َم٣م َمًف ذو فم٣مه٥م إٓ ؾملٖمل وَمل٣م فملعم إرض رء َملـ اجلٛمل٥م نملغمه

 (.٤ٌ2258م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  إًم

 .ط (2/671. واسمـ يمثكػم  اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمتنميؼسم٤مب ومْمؾ  .شومتص»( 3/568  اًمٌخ٤مري صحٞمصر ٔماٟم (1)

 م.:::2 -هك2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار

َمل٣م » :د وًمٗمٔمكف ىمك٤ملواًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞم( سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمتنميؼ، 37: رواه اًمٌخ٤مري  (3)

َمـ أي٣مم أفمٓمؿ فمٛمد اهلل وٓ أضم٤م إلم اهلل ايمٔمٚمؾ همٝمٜمـ َمـ أي٣مم ايمٔممم همٟمىمثروا همٝمٜمـ َمـ ايمتًٌٝمح وايمتحٚمٝمد وايمتٜمٙمٝملؾ 

 شَم٣م َمـ فمٚمؾ أزىمك فمٛمد اهلل وٓ أفمٓمؿ أصمرا َمـ طمغم ئمٚمٙمف دم فممم إوحك» :وذم رواي٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل شوايمت٘مٌغم
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اًمذي ئمٝمكر ذم اُمتٞمك٤مز قمنمك ذي احلجك٦م عمٙمك٤من اضمكتامع  ووم٣مل ازمـ ضمجر ايمٔمًٗمالين دم ايمٖمتح:

 ذم همػمه. وٓ يت٠مشمك ،واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م واحل٩م ،وهل اًمّمالة ،أُمٝم٤مت اًمٕم٤ٌمدة ومٞمف

َم٣م َمـ أي٣مم ايمٔمٚملؾ ايمِمل٣ميمح » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل -ئمٛمل ازمـ َمًٔمقد -وفمـ فمٌد اهلل 

شوٓ اجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل» :ىمٞمؾ وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىم٤مل شهمٝمٜم٣م أهمّمؾ َمـ أي٣مم ايمٔممم
(1)

. 

ىمٞمكؾ  يٕمٜمل قمنم ذي احلجك٦م شأهمّمؾ أي٣مم ايمدٞمٝم٣م ايمٔممم» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ صم٣مزمر 

شوٓ َمثٙمٜمـ دم ؽمٌٝمؾ اهلل إٓ رصمؾ فمٖمر وصمٜمف زم٣ميمؼماب» :ٓ ُمثٚمٝمـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىم٤ملو
(2)

. 

يمك٤من يّمكقم يكقم : »طأن اًمٜمٌل  ططمدصمتٜمل سمٕمض ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  :فمـ هٛمٝمدة زمـ طم٣ميمد فمـ اَمرأسمف وم٣ميم٦م

شصمٜملم ُمـ اًمِمٝمر ومخٞمًلمااحلج٦م وصمالصم٦م أي٤مم ُمـ اًمِمٝمر أول ٤م ُمـ ذي قم٤مؿمقراء وشمًٕمً 
(3)

. 

 ٛف بعسف١ ٚاملصديف١ ٚفطٌ ّٜٛ عسف١ايٛق فطٌ -11
 :سمٕمروم٤مت وىمد يم٤مدت اًمِمٛمس أن شمك١موب وم٘مك٤مل طوىمػ اًمٜمٌل  وم٣مل: َم٣ميمؽ  فمـ أٞمس زمـ

َمٔمممل » :وم٠مٟمّم٧م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل طوم٘م٤مم سمالل وم٘م٤مل أٟمّمتقا ًمرؾمقل اهلل  ي٣م زمالل أٞمِم٦م رم ايمٛم٣مس»

 ٕهلؾفملز وصملؾ نمٖملر  ايمٛم٣مس أسم٣مين صمػما ٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم آٞمٖم٣م همٟمومرأين َمـ ريب ايمًالم وومل٣مل إن اهلل

وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل هكذا  وم٘م٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  شفمرهم٣مت وأهؾ اظمُمٔمر ووٚمـ فمٛمٜمؿ ايمتٌٔم٣مت

يمثكر  وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓمك٤مب  شهذا يم٘مؿ وظمـ أسمك َمـ زمٔمدىمؿ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م» :ًمٜم٤م ظم٤مص٦م ىم٤مل

 ظمػم اهلل وـم٤مب
(4)

. 

رهم٣مت أهؾ ايمًامء همٝمٗمقل هلؿ إن اهلل ي٣ٌمهل زمٟمهؾ فم» وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

وٓ اجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل إٓ رصمؾ طملرج زمٛمٖمًلف وَم٣ميملف همٙملؿ يرصملع َملـ ذيملؽ » :ىمٞمؾ وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىم٤مل

 .ا طمتك ُم٤م يٙم٤مد ي٘مدر قمٚمٞمفا ؿمديدً اضمتٝم٤مدً اًمٕمنم اضمتٝمدً  وم٘م٤مل ومٙم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إذا دظمؾ أي٤مم شزمًمء

 (.:225. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص صحٝمح: (2)

َم٣م َمـ أي٣مم أهمّمؾ فمٛمد اهلل َمـ أي٣مم » :سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ وأسمق يٕمغم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص وًمٗمٔمف ىم٤ملرواه اًمٌزار  صحٝمح: (1)

هلـ أهمّملؾ » :ا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ىمك٤ملىم٤مل وم٘م٤مل رضمؾ ي٤م رؾمقل اهلل هـ أومْمؾ أم قمدهتـ ضمٝم٤مدً  شفممم ذي احلج٥م

. وهكق حفورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞم احلدي٨م شا دم ؽمٌٝمؾ اهلل إٓ فمٖمغم ئمٖمر وصمٜمف دم ايمؼمابَمـ فمدهتـ صمٜم٣مدً 

 (.2261(، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2244ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.3483رواه اًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمٜم٤ًمئل   صحٝمح: (3)

ُم٤مًمؽ سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمكد ورواشمكف  اسمـ اعم٤ٌمرك قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ اًمزسمػم سمـ قمدي قمـ أٟمس سمـ اهرو صحٝمح: (1)

 (.٤2262مده. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  سم٢مؾمٜم أصم٤ٌمت وظمرضمف أسمق يٕمغمصم٘م٤مت 
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شا٣م نمػمً اٞمٓمروا إلم فم٣ٌمدي صم٣مؤوين ؾمٔمثً 
(1)

. 

إن اهلل فمز وصمؾ ي٣ٌمهل َمال ٘متف » :ىم٣من يٗمقل طأن ايمٛمٌل   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

شا٣م نمػمً فمُمٝم٥م فمرهم٥م زمٟمهؾ فمرهم٥م همٝمٗمقل اٞمٓمروا إلم فم٣ٌمدي ؾمٔمثً 
(2)

. 

ا َمـ ايمٛم٣مر َمـ ر َمـ أن ئمتؼ اهلل همٝمف فمٌٝمًد َم٣م َمـ يقم أىمث» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

شيقم فمرهم٥م وإٞمف يمٝمدٞمق يتجعم شمؿ ي٣ٌمهل هبؿ اظمال ٘م٥م همٝمٗمقل َم٣م أراد ه٠مٓء
(3)

. 

وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل يمٚمامت أؾمك٠مل  طضم٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل  وفمـ ازمـ فمٚمر

٠مل قمكٜمٝمـ وم٘مك٤مل وضم٤مء رضمؾ ُمـ صم٘مٞمػ وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل يمٚمامت أؾم شاصمٙمس» :طقمٜمٝمـ وم٘م٤مل 

٤م وم٤مسمدأ سمف وم٠مىمٌؾ قمكغم وم٘م٤مل إٟمّم٤مري إٟمف رضمؾ همري٥م وإن ًمٚمٖمري٥م طم٘م   شؽمٌٗمؽ إٞمِمل٣مري ط

وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل  شإن ؾمئ٦م أٞمٌٟمسمؽ فمام ىمٛم٦م سمًٟميمٛمل فمٛمف وإن ؾمئ٦م سمًٟميمٛمل وأطمػمك» :اًمث٘مٗمل وم٘م٤مل

 صمئ٦م سمًٟميمٛمل فمـ ايمرىملقع وايمًلجقد وايمِملالة وايمِملقم» :اهلل سمؾ أضمٌٜمل قمام يمٜم٧م أؾم٠مًمؽ ىم٤مل

هم١مذا رىمٔم٦م همّمع راضمتٝمؽ فمعم  :ىم٤مل ؿمٞمًئ٤م٤مل واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م أظمٓم٠مت مم٤م يم٤من ذم ٟمٗمز وم٘م

رىمٌتٝمؽ شمؿ همرج أص٣مزمٔمؽ شمؿ اؽم٘مـ ضمتك يٟمطمذ ىمؾ فمّمق َمٟمطمذه وإذا ؽملجدت همٚم٘ملـ صمٌٜمتلؽ 

همٟمٞم٦م إذا َمِمؾ  :وم٘م٤مل ي٤م ٟمٌل اهلل وم٢من أٟم٤م صٚمٞم٧م سمٞمٜمٝمام ىم٤مل شا وصؾ أول ايمٛمٜم٣مر وآطمرهوٓ سمٛمٗمر ٞمٗمرً 

وم٘م٤مم اًمث٘مٗمل صمؿ أىمٌؾ قمغم إٟمّمك٤مري  ٜمر شمالث فمممة وأرزمع فمممة ومخس فمممةوصؿ َمـ ىمؾ ؾم

وم٘مك٤مل ٓ يك٤م ٟمٌكل اهلل  شإن ؾمئ٦م أطمػمسمؽ فمام صمئ٦م سمًٟميمٛمل وإن ؾملئ٦م سمًلٟميمٛمل وأطملػمك» :وم٘م٤مل

صمئ٦م سمًٟميمٛمل فمـ احل٣مج َم٣م يمف ضمكم خيرج َمـ زمٝمتف وَم٣م يمف ضمكم يٗمقم »: أظمؼم) سمام ضمئ٧م أؾم٠مًمؽ ىم٤مل

 شجلامر وَم٣م يمف ضمكم حيٙمؼ رأؽمف وَم٣م يمف ضمكم يٗما آطملر ؿملقاف زم٣ميمٌٝمل٦مزمٔمرهم٣مت وَم٣م يمف ضمكم يرَمل ا

هم١من يمف ضملكم خيلرج » :ىم٤مل ؿمٞمًئ٤موم٘م٤مل ي٤م ٟمٌل اهلل واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م أظمٓم٠مت مم٤م يم٤من ذم ٟمٗمز 

َمـ زمٝمتف أن راضمٙمتف ٓ ختْمق طمْمقة إٓ ىمت٤م اهلل هب٣م ضمًٛم٥م أو ضمط فمٛمف هب٣م طمْمٝمئ٥م هم١مذا وومػ زمٔمرهم٣مت 

ا اؾملٜمدوا أين وملد نمٖملرت ٣م نمػمً إلم ؽمامء ايمدٞمٝم٣م همٝمٗمقل اٞمٓمروا إلم فم٣ٌمدي ؾمٔمثً  هم١من اهلل فمز وصمؾ يٛمزل

هلؿ ذٞمقهبؿ وإن ىم٣مٞم٦م فمدد ومْمر ايمًامء ورَمؾ فم٣ميم٨م وإذا رَمك اجلامر ٓ يلدري أضملد َمل٣م يملف ضمتلك 

                                                                          

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمكغم ذـمٝمكام صلحٝمح: (2)

 (.:394(، وصحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م  2978صحٞمص اجل٤مُمع  

ٌك٤م) ذم صكحٞمص . وصكححف إًمرواه أمحد واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم وإؾمٜم٤مد أمحد ٓ سم٠مس سمف صحٝمح: (1)

 (.2264اًمؽمهمٞم٥م  

اؾملٜمدوا َمال ٘متلل » :وزاد رزيـ ذم ضم٤مُمٕمف ومٞمف( سم٤مب ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة ويقم قمروم٦م، 2459 رواه ُمًٚمؿ  (3)

 .شأين ومد نمٖمرت هلؿ
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شيتقهم٣مه اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وإذا وم٢م آطمر ؿمقاف زم٣ميمٌٝم٦م طمرج َمـ ذٞمقزمف ىمٝمقم ويمدسمف أَمف
(1)

. 

                                                                          

سمٜمحقه. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص واًمٓمؼما) واسمـ طم٤ٌمن سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف وهذا ًمٗمٔمف رواه اًمٌزار  ضمًـ: (2)

 (.2266اًمؽمهمٞم٥م  



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 113

 (1)فطا٥ٌ ّٜٛ عسف١ 
چ چ چ ڇ ڇ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕمك٤ممم :يقم قمروم٦م يقم إيمامل اًمديـ وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م -2

 .[3اظم٣م دة:] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

رمحف اهلل –وم٣مل ازمـ ىمثغم 
(2)

طمٞم٨م أيمٛمؾ شمٕم٤ممم هلكؿ  ،هذه أيمؼم ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذه إُم٦م :

وهلكذا  ;قمٚمٞمكف ُمفوٓ إمم ٟمٌل همػم ٟمٌٞمٝمؿ صكٚمقات اهلل وؾمكال ،ومال حيت٤مضمقن إمم ديـ همػمه ،ديٜمٝمؿ

وٓ طمكرام إٓ ُمك٤م  ،ومكال طمكالل إٓ ُمك٤م أطمٚمكف وسمٕمثف إمم اإلٟمس واجلكـ ،إٟمٌٞم٤مء ضمٕمٚمف اهلل ظم٤مشمؿ

وٓ يمذب ٓ ظمٚمكػ يمكام  ،وٓ يمؾ ر أظمؼم سمف ومٝمق طمؼ وصدق ،وٓ ديـ إٓ ُم٤م ذقمف ،طمرُمف

 [225إٞمٔملل٣مم:] ﴾ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿ :ىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم

ًٓ  ،٤م ذم إظم٤ٌمرصدىمً  :أي  ;٦مومٚمام أيمٛمؾ هلؿ اًمديـ مت٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛمك ،ذم إواُمر واًمٜمقاهل وقمد

 :وم٘مكك٤مل قمٛمككر ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿ :وهلككذا ىمكك٤مل

سمٕمروم٦م ذم  طٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل  ،واعمٙم٤من اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف ،إ) ٕقمٚمؿ اًمٞمقم اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف»

شيقم اجلٛمٕم٦م
(3)

. 

 :يقم ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب واًمٕمتؼ ُمـ اًمٜم٤مر :يقم قمروم٦م -1

ا َملـ ايمٛمل٣مر َملـ يلقم َم٣م َمـ يقم أىمثر َمـ ئمتؼ اهلل همٝملف فمٌلًد » وم٣مل: طفم٣م ُم٥م أن رؽمقل اهلل  فمـ

شفمرهم٥م، إٞمف يمٝمدٞمق شمؿ ي٣ٌمهل هبؿ اظمال ٘م٥م، همٝمٗمقل:َم٣م أراد ه٠مٓء؟
(4)

. 

 ،وهق يمذًمؽ ،هذا احلدي٨م فم٤مهر اًمدًٓم٦م ذم ومْمؾ يقم قمروم٦م :-رمحف اهلل -وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي 

 ;أطمدمه٤م شمٓمٚمؼ يقم اجلٛمٕمك٦م :ومألصح٤مسمٜم٤م وضمٝم٤من ، أومْمؾ إي٤مماُمرأي ـم٤مًمؼ ذم :وًمق ىم٤مل رضمؾ

، وأصحٝمام يقم قمروم٦م ًمٚمحدي٨م اعمكذيمقر شطمغم يقم ؿمٙمٔم٦م فمٙمٝمف ايمُمٚمس يقم اجلٚمٔم٥م» :طًم٘مقًمف 

ويت٠مول طمدي٨م يقم اجلٛمٕم٦م قمغم أٟمف أومْمؾ أي٤مم إؾمٌقع  ،ذم هذا اًم٤ٌمب
(5)

. 

ومٞمٕمتؼ اهلل ومٞمف ُمـ اًمٜمك٤مر  ،ؼ ُمـ اًمٜم٤مريقم قمروم٦م هق يقم اًمٕمت :-رمحف اهلل-زمـ رصم٤م احلٛمٌقم اوم٣مل 
                                                                          

 -531( قمكدد31-29 ص:  –جمٚم٦م اًمتقطمٞمكد  –اٟمٔمر ومْمؾ اًمٕمنم ُمـ ذي احلج٦م / صالح ٟمجٞم٥م اًمدق  (2)

 اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن.

 م.:::2-هك2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار .ط(. 38-4/37اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)

 ( يمت٤مب اًمتٗمًػم.4128رواه ُمًٚمؿ   (3)

 ٤مب ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة ويقم قمروم٦م.( سم2459رواه ُمًٚمؿ   (1)

 .هريرة أيب  ( سم٤مب ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م. ُمـ طمدي٨م965رواه ُمًٚمؿ   (5)
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ومٚمذًمؽ ص٤مر اًمٞمقم اًمذي يٚمٞمكف  ،اعمًٚمٛملم ُمـ وىمػ سمٕمروم٦م وُمـ مل ي٘مػ هب٤م ُمـ أهؾ إُمّم٤مر ُمـ

ُمكـ ؿمكٝمد ُمكٜمٝمؿ ُمقؾمكؿ احلك٩م وُمكـ مل يِمكٝمده  ،ا جلٛمٞمكع اعمًكٚمٛملم ذم مجٞمكع أُمّمك٤مرهؿقمٞمدً 

ؿ ذم احل٩م يمؾ قم٤مم رمحك٦م وإٟمام مل يِمؽمك اعمًٚمٛمقن يمٚمٝم ،ٓؿمؽمايمٝمؿ ذم اًمٕمتؼ واعمٖمٗمرة يقم قمروم٦م

وإٟمكام هكق ذم يمكؾ  ،وم٢مٟمف ضمٕمؾ احل٩م ومريْم٦م اًمٕمٛمر ٓ ومريْم٦م يمؾ قم٤مم ،٤م قمغم قم٤ٌمدهُمـ اهلل واٗمٞمٗمً 

وم٢مذا يمٛمكؾ يكقم قمرومك٦م  ،وم٢مٟمف ومريْم٦م يمؾ قم٤مم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ،سمخالف اًمّمٞم٤مم ،قم٤مم ومرض يمٗم٤مي٦م

وذع  ،ًمكؽك اعمًكٚمٛمقن يمٚمٝمكؿ ذم اًمٕمٞمكد قم٘مك٥م ذ، اؿمكؽموأقمتؼ اهلل قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٜمك٤مر

وهق إراىم٦م دُم٤مء اهلدي وإو٤مطمل  ،ًمٚمجٛمٞمع اًمت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٜمًؽ
(1)

. 

 :يقم شم٘مرير طم٘مقق إظمقة اإلؾمالُمٞم٦م :يقم قمروم٦م -3

أشمك قمروم٦م ومقضمد اًم٘م٦ٌم ىمد ضسم٧م ًمف سمٜمٛمرة ومٜمزل هب٤م طمتك » :طفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل أن رؽمقل اهلل 

إن دَمل٣مءىمؿ » :ومخٓم٥م اًمٜم٤مس وىم٤مل إذا زاهم٧م اًمِمٛمس أُمر سم٤مًم٘مّمقاء ومرطمٚم٧م ًمف وم٠مشمك سمٓمـ اًمقادي

وأَمقايم٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾملٜمرىمؿ هلذا دم زمٙملدىمؿ هلذا أٓ ىملؾ رء َملـ أَملر 

زمـ رزمٝمٔمل٥م زملـ ااجل٣مهٙمٝم٥م حت٦م ومدَمل َمقوقع ودَم٣مء اجل٣مهٙمٝم٥م َمقوقفم٥م وإن أول دم أوع َمـ دَم٣م ٛم٣م دم 

٣م أولع رزم٣مٞمل٣م رزمل٣م قع وأول رزًمل٣م دم زمٛمل ؽمٔمد همٗمتٙمتف هذيؾ ورزم٣م اجل٣مهٙمٝمل٥م َمقولاحل٣مرث ىم٣من َمًؼمؤمً 

فم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م هم١مٞمف َمقوقع ىمٙمف هم٣مسمٗمقا اهلل دم ايمٛم٣ًمء هم١مٞم٘مؿ أطمذمتقهـ زمٟمَمل٣من اهلل واؽملتحٙمٙمتؿ 

ا سم٘مرهقٞمف همل١من همٔمٙملـ ذيملؽ همل٣مضزمقهـ همروصمٜمـ زم٘مٙمٚم٥م اهلل ويم٘مؿ فمٙمٝمٜمـ أن ٓ يقؿمئـ همرؾم٘مؿ أضمًد 

ىم٦م همٝم٘مؿ َمل٣م يملـ سمّملٙمقا زمٔملده إن ضزم٣م نمغم َمػمح وهلـ فمٙمٝم٘مؿ رزومٜمـ وىمًقهتـ زم٣مظمٔمروف وومد سمر

افمتِمٚمتؿ زمف ىمت٣مب اهلل وأٞمتؿ سمًٟميمقن فمٛمل همام أٞمتؿ وم٣م ٙمقن وم٣ميمقا ٞمُمٜمد أٞمؽ ومد زمٙمٕم٦م وأدي٦م وٞمِمح٦م 

صمالث ُمرات صمكؿ - همٗم٣مل زم١مصٌٔمف ايم٣ًٌمزم٥م يرهمٔمٜم٣م إلم ايمًامء ويٛم٘متٜم٣م إلم ايمٛم٣مس ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد

ش -ّمؾ سمٞمٜمٝمام ؿمٞمًئ٤ماًمٕمٍم ومل ي أذن صمؿ أىم٤مم ومّمغم اًمٔمٝمر صمؿ أىم٤مم ومّمغم
(2)

. 

 :يقم اإليمث٤مر ُمـ ؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد :يقم قمروم٦م -1

وًمذا يمك٤من أيمثكر  ،ؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد هل أصؾ ديـ اإلؾمالم اًمذي أيمٛمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ذم يقم قمروم٦م

أهمّمؾ َم٣م ومٙم٦م أٞمل٣م وايمٛمٌٝملقن فمُملٝم٥م فمرهمل٥م ٓ إيملف إٓ اهلل وضملده ٓ » :ذم يقم قمروم٦م طدقم٤مء اًمٜمٌل 

شاحلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومديرذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويمف 
(3)

. 
                                                                          

 (.593سمـ رضم٥م ص:  ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓ (2)

 .ط( سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل 2329رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.2614طمًٜمف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   ضمًـ: (3)
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 إن حت٘مٞمؼ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد واإليمث٤مر ُمـ ىمقهل٤م سم٢مظمالص يقضم٥م اًمٕمتؼ ُمـ اًمٜم٤مر.

َمـ وم٣مل: ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙملؽ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

ٌل٦م يملف َم٣م ل٥م ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير دم يقم َم٣م ٥م َمرة ىم٣مٞم٦م يمف فمدل فممم رومل٣مب، وىمت

ا َمـ ايمُمٝمْم٣من يقَمف ذيمؽ ضمتك يٚمزل ومل يلٟمت أضملد ضمًٛم٥م، وحمٝم٦م فمٛمف َم٣م ٥م ؽمٝمئ٥م وىم٣مٞم٦م يمف ضمرزً 

شصم٣مء زمف إٓ أضمد فمٚمؾ أىمثر َمـ ذيمؽ زمٟمهمّمؾ مم٣م
(1)

. 

 :أومْمؾ اًمدقم٤مء دقم٤مء يقم قمروم٦م -5

طمغم ايمدفم٣مء دفمل٣مء يلقم فمرهمل٥م، وطملغم َمل٣م » وم٣مل: طفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص أن ايمٛمٌل 

وايمٛمٌٝمقن َمـ ومٌقم: ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء  ومٙم٦م أٞم٣م

شومدير
(2)

. 

 :ومْمؾ صٞم٤مم يقم قمروم٦م -6

صٝم٣مم يقم فمرهم٥م، أضمت٤ًم فملعم اهلل أن ي٘مٖملر ايمًلٛم٥م ايمتلل ومٌٙملف » وم٣مل: طفمـ أيب ومت٣مدة أن ايمٛمٌل 

شوايمًٛم٥م ايمتل زمٔمده
(3)

. 

ؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمك٦م قمكـ  ،٤مرك حلج٤مج سمٞم٧م اهلل احلراموُمـ اًمًٜم٦م قمدم صٞم٤مم يقم قمروم٦م اعمٌ

وٓ يٜمٌٖمكل  ،ٕهنكؿ زوار اهلل وأوكٞم٤مومف» :وم٘مك٤مل ؟ؾم٥ٌم اًمٜمٝمل قمـ صقم يكقم قمرومك٦م ًمٚمحجك٤مج

شًمٚمٙمريؿ أن جيٞمع أوٞم٤مومف
(4)

. 

 فطٌ َٔ سفغ مسع٘ ٚبصسٙ ّٜٛ عسف١ -12
اًمٜم٤ًمء  يقم قمروم٦م ومجٕمؾ اًمٗمتك يالطمظ طيم٤من ومالن ردف رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ ازمـ فم٣ٌمس

ازمـ أطمل إن هذا يقم َمـ َمٙمؽ همٝمف ؽمٚمٔمف وزمٌمله ويمًل٣مٞمف » :طويٜمٔمر إًمٞمٝمـ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

شنمٖمر يمف
(5)

. 

                                                                          

 (.37:2(، وُمًٚمؿ  43:4رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.4385(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4696رواه اًمؽمُمذي. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   ضمًـ: (1)

 (.2273رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (.597اٟمٔمر ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ص   (1)

واًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمدهؿ يم٤من اًمٗمْمكؾ سمكـ قمٌك٤مس ، ذم صحٞمحف رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واسمـ ظمزيٛم٦م ؤمٝمػ: (5)

، ووكٕمٗمف إًمٌك٤م) ذم وكٕمٞمػ اًمؽمهمٞمك٥م: اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اًمّمكٛم٧مأيب  رواه اسمـ. وط رؾمقل اهلل رديػ

 854.) 
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 َمٛمزيم٥م يقم فمرهم٥م فمٛمد ؽمٙمٖمٛم٣م ايمِم٣ميمح:

ويٓمكقف  يم٤من طمٙمٞمؿ سمـ طمزام يٕمتؼ ُم٤مئ٦م رىم٦ٌم قمِمكٞم٦م قمرومك٦م ويٜمحكر ُم٤مئك٦م سمدٟمك٦م يكقم اًمٜمحكر

 أطمٌف وأظمِم٤مه. ،وٟمٕمؿ اإلًمف ،ٟمٕمؿ اًمرب ،ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف :وي٘مقل ،سم٤مًمٙمٕم٦ٌم

 ،وهق يٛمٌم قمغم رضمٚمٞمف طمتك وىمػ سمٕمرومك٤مت ،وطم٩م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر وُمٕمف صمالصمقن راطمٚم٦م

أقمكت٘مٝمؿ  :وىمك٤مل ،وأُمر هلؿ سمثالصملم أًمػ درهؿ ،٤م ومحٚمٝمؿ قمغم صمالصملم راطمٚم٦موم٠مقمتؼ صمالصملم ممٚمقيمً 

 هلل شمٕم٤ممم ًمٕمٚمف يٕمت٘مٜمل ُمـ اًمٜم٤مر.

 فطٌ ّٜٛ ايٓشس -13
يٖمٗمؾ قمٜمكف اًمٙمثكػم  ،قمٔمٞمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم مر هق اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ ذي احلج٦م وهق يقيقم اًمٜمح

إن أفمٓمؿ إي٣مم فمٛملد اهلل سمٌل٣مرك وسمٔمل٣ملم » :ىم٤مل :طقمـ قمٌد اهلل سمـ ىمرط أن اًمٜمٌل  ،ُمـ اعمًٚمٛملم

شيقم ايمٛمحر شمؿ يقم ايمٗمر
(1)

. 

ك سمٕمكد أن ف سمٛمٜمًكٕن اًمٜم٤مس ي٘مكرون ومٞمك ;هق اًمٞمقم اًمذي يكم يقم اًمٜمحر يقم ايمٗمر زمّمؿ ايمٗم٣مف:

ومرهمقا ُمـ ـمقاف اإلوم٤مو٦م واًمٜمحر واؾمؽماطمقا 
(2)

. 

 فطٌ أٜاّ ايتػسٜل -14
أي٤مم اًمتنميؼ أي٤مم أيمؾ وذب وذيمر هلل وم٣مل: طفمـ ٞمٌٝمُم٥م اهلذرم أن رؽمقل اهلل 

(3)
. 

ٞم٧م سمذًمؽ ًمتنميؼ اًمٜم٤مس حلقم ٛمِّ ؾُم  ،أي٤مم اًمتنميؼ صمالصم٦م سمٕمد يقم اًمٜمحر وم٣مل ايمٛمقوي رمحف اهلل:

وذم احلدي٨م اؾمتح٤ٌمب اإليمث٤مر ُمـ اًمكذيمر  ،وهق شم٘مديده٤م وٟمنمه٤م ذم اًمِمٛمس ،إو٤مطمل ومٞمٝم٤م

ذم هذه إي٤مم ُمـ اًمتٙمٌػم وهمػمه
(4)

. 

 ،أي٤مم اًمتنميؼ جيتٛمع ومٞمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ٟمٕمٞمؿ أسمداهنؿ سم٤مٕيمكؾ واًمنمكب ووم٣مل زمـ رصم٤م احلٛمٌقم:

ٛمك٦م يمك٤من ا قمكغم اًمٜمٕمويمٚمكام أطمكدصمقا ؿمكٙمرً  ،وسمذًمؽ شمتؿ اًمٜمٕمٛمك٦م ،وٟمٕمٞمؿ ىمٚمقهبؿ سم٤مًمذيمر واًمِمٙمر

اوٓ يٜمتٝمل اًمِمٙمر أسمدً  ،ظمرآومٞمحت٤مج إمم ؿمٙمر  ،ؿمٙمرهؿ ٟمٕمٛم٦م أظمرى
(5)

. 

                                                                          

(، وصكحٞمص 2876داود  أيب  (، صححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ2663داود:  أيب  صحٞمص صحٝمح: (2)

 (.2175اجل٤مُمع  

 (.253ص:  6اٟمٔمرقمقن اعمٕمٌقد:   ج (1)

 (.2252رواه ُمًٚمؿ:   (3)

 (.5/384اٟمٔمر  ذح اًمٜمقوي:  (1)

 =(531( جمٚم٦م اًمتقطمٞمكد قمكدد   31-29ْمؾ اًمٕمنم ُمـ ذي احلج٦م / ًمّمالح ٟمجٞم٥م اًمدق. ص:  اٟمٔمر وم (5)
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 يف زَٞ اجلُاز فطٌ -15
ظمل٣م أسملك إزملراهٝمؿ طمٙمٝملؾ اهلل صلٙمقات اهلل فمٙمٝملف » ومل٣مل: طرهمٔمف إلم ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

وؽمالَمف اظمٛم٣مؽمؽ فمرض يمف ايمُمٝمْم٣من فمٛمد مجرة ايمٔمٗم٥ٌم همرَم٣مه زمًٌع ضمِمٝم٣مت ضمتلك ؽمل٣مخ دم إرض 

رض يمف فمٛمد اجلٚمرة ايمث٣مٞمٝم٥م همرَم٣مه زمًٌع ضمِمٝم٣مت ضمتلك ؽمل٣مخ دم إرض شملؿ فملرض يملف فمٛملد شمؿ فم

اًمِمكٞمٓم٤من شمرمجكقن  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  شاجلٚمرة ايمث٣ميمث٥م همرَم٣مه زمًٌع ضمِمٝم٣مت ضمتك ؽم٣مخ دم إرض

شوُمٚم٦م أسمٞمٙمؿ إسمراهٞمؿ شمتٌٕمقن
(1)

. 

شا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مإذا رَمٝم٦م اجلامر ىم٣من يمؽ ٞمقرً » :طوفمٛمف وم٣مل وم٣مل رؽمقل اهلل 
(2)

 

 سًل ايسأع مب٢ٓفطٌ  -16
ىمك٤مًمقا يك٤م رؾمكقل اهلل  شايمٙمٜملؿ انمٖملر يمٙمٚمحٙمٗملكم» ومل٣مل: طأن رؽملقل اهلل  فمـ أيب هريلرة 

ايمٙمٜملؿ انمٖملر » :ىمك٤مل ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل وًمٚمٛم٘مٍميـ شايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٙمٚمحٙمٗمكم» :ىم٤مل وًمٚمٛم٘مٍميـ

شويمٙمٚمٗمٌميـ»ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل وًمٚمٛم٘مٍميـ ىم٤مل  شيمٙمٚمحٙمٗمكم
(3)

. 

صمالصًمكك٤م  ذم طمجكك٦م اًمككقداع دقمكك٤م ًمٚمٛمحٚم٘مككلم طأهنكك٤م ؾمككٛمٕم٧م اًمٜمٌككل » :وفمللـ أم احلِمللكم 

شوًمٚمٛم٘مٍميـ ُمرة واطمدة
(4)

. 

وأَم٣م ضمٙمٗمؽ رأؽملؽ همل١من يملؽ زم٘ملؾ ؾملٔمرة سمًلٗمط » أٞمف وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر 

شضمًٛم٥م هم١مذا ؿمٖم٦م زم٣ميمٌٝم٦م طمرصم٦م َمـ ذٞمقزمؽ ىمٝمقم ويمدسمؽ أَمؽ
(5)

. 

ٗمؽ رأؽمؽ هم١مٞمف يمٝمس َملـ ؾملٔمرك وأَم٣م ضمٙم» أٞمف وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م 

شا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مؾمٔمرة سمٗمع دم إرض إٓ ىم٣مٞم٦م يمؽ ٞمقرً 
(6)

. 

                                                                          

 .(615، واٟمٔمر ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف  اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن=

. صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م رواه اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام صحٝمح: (2)

 2267.) 

(، 3626.وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  ًمص ُمكقمم اًمتقأُم٦مرواه اًمٌزار ُمـ رواي٦م صك٤م ضمًـ: (1)

 (.2668وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.2413 وُمًٚمؿ ( سم٤مب احلٚمؼ واًمت٘مّمػم قمٜمد اإلطمالل، 2752اًمٌخ٤مري  رواه  (3)

 ( سم٤مب شمٗمْمٞمؾ احلٚمؼ قمغم اًمت٘مّمػم وضمقاز اًمت٘مّمػم.2414  رواه ُمًٚمؿ (1)

 (.2223وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   اًمٚمٗمظ ًمف.رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واًمٌزار و ضمًـ: (5)

 (.2224وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ضمًـ: (6)
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ايمٙمٜملؿ انمٖملر  ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمٙمٚمحٙمٗمكم» :وهق يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ َم٣ميمؽ زمـ رزمٝمٔم٥م 

ذم اًمث٤مًمثك٦م أو اًمراسمٕمك٦م  طىم٤مل ي٘مقل رضمؾ ُمكـ اًم٘مكقم وًمٚمٛم٘مٍمكيـ وم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل  شيمٙمٚمحٙمٗمكم

شحمٚمقق اًمرأس ومام ين) سمحٚمؼ رأد محر اًمٜمٕمؿ ىم٤مل وأٟم٤م يقُمئذٍ صمؿ  شويمٙمٚمٗمٌميـ»
(1)

. 

 غسب َا٤ شَصّ فطٌ -17
طمغم َم٣مء فمعم وصمف إرض َم٣مء زَملزم همٝملف ؿمٔمل٣مم »: طرؾمقل اهلل  ىم٤مل :وم٣مل فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

ايمْمٔمؿ وؾمٖم٣مء ايمًٗمؿ وذ َم٣مء فمعم وصمف إرض َم٣مء زملقادي زمرهلقت زمٗمٌل٥م زمحيلَمقت ىمرصملؾ 

شز ٓ زمالل همٝمٜم٣ماجلراد سمِمٌح سمتدهمؼ ومت
(2)

. 

شزَمزم ؿمٔم٣مم ؿمٔمؿ وؾمٖم٣مء ؽمٗمؿ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 
(3)

. 

يمٜم٤م ٟمًٛمٞمٝم٤م ؿم٤ٌمقم٦م يٕمٜمل زُمكزم ويمٜمك٤م » :ؾمٛمٕمتف ي٘مقل :وم٣مل وفمـ أيب ايمْمٖمٝمؾ فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شٟمجده٤م ٟمٕمؿ اًمٕمقن قمغم اًمٕمٞم٤مل
(4)

. 

ن ذزمتف سمًتُمٖمل ؾملٖم٣مك َم٣مء زَمزم ظم٣م ذب يمف إ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

اهلل وإن ذزمتف يمُمٌٔمؽ أؾمٌٔمؽ اهلل وإن ذزمتف يمٗمْمع ـمٚمئؽ ومْمٔمف اهلل وهل هزَمل٥م صمػما ٝملؾ فمٙمٝملف 

شايمًالم وؽمٗمٝم٣م اهلل إؽمامفمٝمؾ فمٙمٝمف ايمًالم
(5)

. 

شَم٣مء زَمزم ظم٣م ذب يمف» وم٣مل: طفمـ صم٣مزمر أن رؽمقل اهلل 
(6)

. 

 فطٌ األضش١ٝ -18
وقمٌك٤مدة ُمكـ  ،م وهل ؿمٕمػمة ُمكـ ؿمكٕم٤مئر اهللوؿم٠من يمٌػم ذم اإلؾمال ،ًمألوحٞم٦م ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م

                                                                          

 (.2271، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد واًمٓمؼما) ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمًـ: (2)

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحفرواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌكػم ورواشمكف صم٘مك٤مت  ضمًـ: (1)

  (.2272اًمؽمهمٞم٥م  

سمْمؿ اًمٓم٤مء وؾمٙمقن اًمٕمكلم أي ـمٕمك٤مم يِمكٌع ُمكـ  شؿمٔم٣مم ؿمٔمؿ» :ىمقًمف رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص صحٝمح: (3)

 (.2273(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4683. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  أيمٚمف

. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م قف صحٞمص اإلؾمٜم٤مدرواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وهق ُمقىم صحٝمح: (1)

 2274.) 

 (.2275. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد رواه اًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ وىم٤مل ضمًـ: (5)

، (4173  حف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ ُم٤مضمكفوصح ه طمًـ.إؾمٜم٤مدوأسمـ ُم٤مضمف و رواه أمحد صحٝمح: (6)

 (.2234  إرواء اًمٖمٚمٞمؾو
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ؿمك٠مهن٤م ُمكـ أيك٤مت  ذم أضمؾ اًمٕم٤ٌمدات اعم٤مًمٞم٦م اًمتل يت٘مرب هب٤م اًمٕمٌكد إمم ُمكقٓه وذًمكؽ عمك٤م ورد

وإطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م وقمٔمٞمؿ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م
(1)

 . 

ىم٤مل جم٤مهكد  .[31احل٨م:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

ـْ ُيَٕمٔمِّ » ذم ىمقًمف: ژ ﴿يريد اؾمتٕمٔم٤مم اًمٌدن واؾمتًامهن٤م. وىم٤مل شمٕمك٤ممم:  :ىم٤مل شاهللْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر َوَُم

وذيمر اعمٗمنون أن اعمراد سم٤مًمٜمحر هٜم٤م إوحٞم٦م واًمّمالة هٜم٤م هكل  .[1ايم٘مقشمر:] ﴾ژ ڑ ڑ

 صالة اًمٕمٞمد.

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ ووملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 .[263-261إٞمٔم٣مم:] ﴾ې ې

وسمٞمك٤من ًمٕمٔمكٞمؿ ُمٜمزًمك٦م اًمكذسمص واًمٜمحكر ذم  ،ٜمحكر طمٙمٛمك٦م قمٔمٞمٛمك٦موذم اجلٛمع سملم اًمّمالة واًم

 اإلؾمالم وأهن٤م ىمرسم٦م ٓ جيقز سومٝم٤م إٓ هلل.

اًمٕمٌك٤مدشملم  هك٤مشملمأن جيٛمكع سمكلم  طأُمره اهلل يٕمٜمل أُمكر اًمٜمٌكل  يٗمقل ؾمٝمخ اإلؽمالم رمحف اهلل:

 اًمٕمٔمٞمٛمتلم ومه٤م اًمّمالة واًمٜمًؽ اًمداًمت٤من قمغم اًم٘مرب واًمتقاوع وآومت٘م٤مر وطمًـ اًمٔمـ وىمقة

اًمٞم٘ملم، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م إمم اهلل وإمم قمقٟمف وومْمٚمف، قمٙمس طم٤مل أهؾ اًمٙمؼم واًمٜمٗمرة وأهؾ اًمٖمٜمك 

وهلكذا  ;٤م ُمـ اًمٗم٘مرقمـ اهلل اًمذيـ ٓ طم٤مضم٦م هلؿ ذم صالهتؿ إمم رهبؿ، واًمذيـ ٓ يٜمحرون ًمف ظمقومً 

: وأضمؾ اًمٕمٌك٤مدات اًمٌدٟمٞمك٦م -رمحف اهلل –إمم أن ىم٤مل  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿مجع سمٞمٜمٝمام ذم ىمقًمف: 

اعم٤مًمٞم٦م اًمٜمحر، وُم٤م جيتٛمع ًمٚمٕمٌد ذم اًمّمالة ٓ جيتٛمع ًمف ذم همػمهك٤م ُمكـ  تّمالة، وأضمؾ اًمٕم٤ٌمدااًم

 طُمتثكؾ اًمٜمٌكل اؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات، يمام قمرومف أرسم٤مب اًم٘مٚمقب احلٞم٦م وأصح٤مب اهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م وىمكد 

 ،وؾمتلم سمدٟم٦مصمالصًم٤م  طمتك ٟمحر سمٞمده ذم طمج٦م اًمقداع ،يمثػم اًمٜمحر ،أُمر رسمف ومٙم٤من يمثػم اًمّمالة ًمرسمف

سمٙمٌِمكلم  طوكحك رؾمكقل اهلل » :ىمك٤مل ويم٤من يٜمحر سمٞمده ذم إقمٞم٤مد وهمػمه٤م. ومٕمكـ أٟمكس 

شوؾمٛمك ويمؼم وووع رضمٚمف قمغم صٗم٤مطمٝمام ،أُمٚمحلم أىمرٟملم ذسمحٝمام سمٞمده
(2)

. 

 واحل٘مٚم٥م َمـ إوحٝم٥م:

ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  ،وم٤مٕوحٞم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يت٘مرب سمكف اًمٕمٌكد إمم ُمكقٓه ،اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم-2

اًمٜمًؽ هكق اًمت٘مكرب إمم و [261]إٞمٔم٣مم:  ﴾ۈ ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿
                                                                          

اًمًكٜم٦م .531( قمكدد رىمكؿ:49إوحٞم٦م أطمٙم٤مم وآداب ًمٚمِمٞم:/ ُمٕم٤موي٦م حمٛمد هٞمٙمؾ جمٚم٦م اًمتقطمٞمكد ص:  (2)

 اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن.

 (.2:77(، وُمًٚمؿ  2737رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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 اهلل شمٕم٤ممم.

إوحٞم٦م إطمٞم٤مء ًمًٜم٦م إُم٤مم اعمقطمديـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًكالم إذ أوطمكك اهلل إًمٞمكف أن يكذسمص -1

ًٓ  ،وًمده إؾمامقمٞمؾ  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿:  قمٜمف يمام ىم٤مل شمٕم٤مممصمؿ ومداه سمٙمٌش ومذسمحف سمد

 .[207ايمِم٣مهم٣مت:]

ۋ ﴿  : ىم٤مل شمٕم٤ممم . ٦م إٟمٕم٤ممقمغم ُم٤م ؾمخر ًمٜم٤م ُمـ هبٞمٛم ؿمٙمر هلل شمٕم٤ممم -3 ٴۇ ۈ  ۈ 

ۇئ  وئ  وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

.[37، 36احل٨م:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ

اًمتقؾمٕم٦م قمغم اًمٜم٤مس يقم اًمٕمٞمد وإؿم٤مقم٦م اًمرمح٦م سملم اًمٗم٘مػم واعم٤ًميملم -1
(1)

.

َم٣م فمٚمؾ آدَمل َمـ فمٚمؾ يقم ايمٛمحلر أضمل٤م إلم اهلل » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  –  –وفمـ فم٣م ُم٥م 

ا  ايمدم وإٞمف يمتٟمي يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٗمروهن٣م وأؾمٔم٣مره٣م وأـمالهمٜم٣م وإن ايمدم يمٝمٗملع َملـ اهلل زمٚم٘مل٣من َمـ إهر

 ًً ش٣مومٌؾ أن يٗمع فمعم إرض همْمٝمٌقا هب٣م ٞمٖم
(2)

. 

 فطٌ إسذاز ايصيب -19
ىم٤مًمقا: اعمًٚمٛمقن، وم٘مك٤مًمقا:  شَمـ ايمٗمقم» ٣م زم٣ميمروضم٣مء همٗم٣مل:يمٗمل رىمًٌ  طفمـ ازمـ فم٣ٌمس فمـ ايمٛمٌل 

ٞمٔملؿ ويملؽ »ىمك٤مل:  ؟٤م وم٘م٤مًمك٧م: أهلكذا طمك٩مومرومٕم٧م إًمٞمف اُمرأة صكٌٞم   شرؽمقل اهلل»ُمـ أٟم٧م؟ ىم٤مل: 

شأصمر
(3)

. 

 فطٌ ايتعذٌٝ بايسدٛع يألٌٖ بعد قطا٤ احلر -21
إذا وم٢م أضمدىمؿ ضمجف همٙمٝمٔمجؾ ايمرضمٙم٥م إلم أهٙملف، هم١مٞملف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ فم٣م ُم٥م 

شأفمٓمؿ ٕطمره
(4)

. 

* * * 

                                                                          

 (.:4، 49اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ص:   (2)

ًم٤ٌم) واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. وصححف إ فرواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ واسمـ ُم٤مضم صحٝمح: (1)

 (.2581ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  

 (.2447رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (.:248رواه اًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح: (1)
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(11) 
 أبٛاب اجلٗاد
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 اجلٗاد فطٌ -1
سمؾ هق أومْمؾ ُم٤م شم٘مكرب ، وُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مقم٤مت، ؾ اهلل ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤متوم٢من اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞم

 وُم٤م ذاك إٓ عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ٟمٍم اعم١مُمٜملم، سمف اعمت٘مرسمقن وشمٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومًقن سمٕمد اًمٗمرائض

وشمًكٝمٞمؾ اٟمتِمك٤مر اًمكدقمقة اإلؾمكالُمٞم٦م سمكلم ، وىمٛمع اًمٙمك٤مومريـ واعمٜمك٤موم٘ملم، إقمالء يمٚمٛمف اًمديـو

أطمٙم٤مُمكف اًمٕم٤مدًمك٦م سمكلم إمم اًمٜمقر وٟمنم حم٤مؾمـ اإلؾمكالم و ُمـ اًمٔمٚمامتإظمراج اًمٕم٤ٌمد ، واًمٕم٤معملم

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مًمص اًمٙمثػمة واًمٕمقاىم٥م احلٛمٞمدة ًمٚمٛمًٚمٛملم.، اخلٚمؼ أمجٕملم

ُم٤م حيٗمز اهلٛمكؿ  إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦مو وىمد ورد ذم ومْمٚمف وومْمؾ اعمج٤مهديـ ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م

واًمّمكدق ذم ضمٝمك٤مد أقمكداء رب ، ذا اًمًكٌٞمؾوحيرك يمقاُمـ اًمٜمٗمقس إمم اعمِم٤مريم٦م ذم هك، اًمٕم٤مًمٞم٦م

.اًمٕم٤معملم
(1)

. 

ھ ﴿  وم٣مل سمٔم٣ملم: ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۓ   ں  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳    ﮲            ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼ 

           ۆ     ۆ  ۇ  ۇ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ        [23-20ايمِمػ:]   ﴾ 

ۉ ﴿  : وىم٤مل شمٕم٤ممم ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ

ۇئ   ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې ې  ې  ۆئ ې  ۆئ 

 .[222ايمتقزم٥م:] ﴾ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ

ىمك٤مل:  قمكـ أيب هريكرة  وأُم٤م إطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ اجلٝم٤مد وم٠ميمثر ُمـ أن حتٍم، ومٛمـ ذًمكؽ:

اجلٜمل٣مد »ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىمك٤مل:  شإيامن زم٣مهلل ورؽمقيمف» أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ؟ ىم٤مل: ط اهللؾمئؾ َرؾُمقل 

شضم٨م َمػمور»ىمٞمؾ: صمؿ ُم٤مذا؟ ىم٤مل:  شدم ؽمٌٝمؾ اهلل
(2)

. 

ايمِملالة »شمٕم٤ممم؟ ىم٤مل:  اهللأي اًمٕمٛمؾ أطم٥م إمم  اهللىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  :وم٣مل ـ ازمـ َمًٔمقد وفم

شاجلٜمل٣مد دم ؽملٌٝمؾ اهلل»ىمٚم٧م: صمكؿ أي؟ ىمك٤مل:  شزمر ايمقايمديـ»ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل:  فمعم وومتٜم٣م
(3)

. 

اإليلامن زمل٣مهلل، واجلٜمل٣مد دم » أي اًمٕمٛمكؾ أومْمكؾ؟ ىمك٤مل: اهللىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م َرؾُمقل  وقمـ أيب ذر 

                                                                          

 (.4-3ص:  رمحف اهلل.  -ًمٚمِمٞم: / قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  -ومْمؾ اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ  (2)

ـ ىم٤مل إن اإل37رواه اًمٌخ٤مري   (1)  ( سم٤مب يمقن اإليامن سم٤مهلل أومْمؾ إقمامل.94يامن هق اًمٕمٛمؾ، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ُم

 (.96( سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م، وُمًٚمؿ  615رواه اًمٌخ٤مري   (3)
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شؽمٌٝمٙمف
(1)

. 

                                                                          

 (.95( سم٤مب أي اًمرىم٤مب أومْمؾ، وُمًٚمؿ  3493رواه اًمٌخ٤مري   (2)
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 فطٌ املؤَٔ املسابط يف ضبٌٝ اهلل -2
أهٚمٝم٤م ُمكـ أقمكداء اإلؾمكالم، واعمكراسمط  اًمثٖمقر وهل إُم٤ميمـ اًمتل خي٤مف قمغماًمرسم٤مط هق اإلىم٤مُم٦م ذم 

اعم٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م اعمٕمد ٟمٗمًف ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واًمدوم٤مع قمـ ديٜمف، وإظمقاٟمف اعمًٚمٛملم :هق
(1)

. 

 وم٘م٤مل: أي اًمٜمك٤مس أومْمكؾ؟ ىمك٤مل: ط هللاأشمك رضمؾ َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

لَم٠مَمـ دم ؾِم »ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل:  شَم٠مَمـ جي٣مهد زمٛمٖمًف وَم٣ميمف دم ؽمٌٝمؾ اهلل» ٔم٣مب ئمٌلد ٔم٤م َملـ ايمُم 

شويدع ايمٛم٣مس َمـ ذه اهلل
(2)

. 

طملغم َملـ ايملدٞمٝم٣م وَمل٣م  اهللرزم٣مط يقم دم ؽملٌٝمؾ » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

وايمروضمل٥م يروضمٜمل٣م ايمٔمٌلد دم ، ٥م طمغم َمـ ايملدٞمٝم٣م وَمل٣م فمٙمٝمٜمل٣موَمقوع ؽمقط أضمدىمؿ َمـ اجلٛم فمٙمٝمٜم٣م،

شفمٙمٝمٜم٣م أو ايمٕمدوة طمغم َمـ ايمدٞمٝم٣م وَم٣م سمٔم٣ملم اهللؽمٌٝمؾ 
(3)

. 

رزم٣مط يقم ويمٝمٙمل٥م طملغم َملـ صلٝم٣مم ؾملٜمر »ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمامن 

 شنفمٚمٙمف ايمذي ىم٣من ئمٚمؾ، وأصمري فمٙمٝمف رزومف، وأَمـ ايمٖمت٣م وومٝم٣مَمف، وإن َم٣مت همٝمف صمري فمٙمٝمف
(4)

. 

َمٝم٦م خيتؿ فمعم فمٚمٙمف إٓ اظمرازمط دم ؽملٌٝمؾ  ىمؾ» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

شهم١مٞمف يٛمٚمك يمف فمٚمٙمف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وي٠مَمـ همتٛم٥م ايمٗمػم اهلل
(5)

. 

طمغم َمـ أيمػ يلقم  اهللرزم٣مط يقم دم ؽمٌٝمؾ »ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمثامن 

شهمٝمام ؽمقاه َمـ اظمٛم٣مزل
(6)

. 

 فطٌ زباط غٗس يف ضبٌٝ اهلل -3
٣م رزم٣مط ؾمٜمر طمغم َمـ صٝم٣مم دهر وَمـ َم٣مت َمرازمْمً »: وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ايمدرداء 

دم ؽمٌٝمؾ اهلل أَمـ َمـ ايمٖمزع إىمػم ونمدي فمٙمٝمف زمرزومف وريح َمـ اجلٛم٥م وجيري فمٙمٝمف أصمر اظمرازمط ضمتك 

                                                                          

 (.:2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ص: (2)

ـ جي٤مهد سمٜمٗم3745ًرواه اًمٌخ٤مري   (1)  ( سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد واًمرسم٤مط.2999ف، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب أومْمؾ اًمٜم٤مس ُم١مُم

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمرسم٤مط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.2:24( سم٤مب ومْمؾ رسم٤مط يقم، وُمًٚمؿ  3846 اًمٌخ٤مري رواه  (3)

 .( سم٤مب ومْمؾ اًمرسم٤مط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل2:24  ُمًٚمؿرواه  (1)

 أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص.وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذيرواه  صحٝمح: (5)

 (.4934(، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  2732 

اًمؽمُمذي، ورواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف، وىمك٤مل اًمؽمُمكذي طمكدي٨م طمًكـ همريك٥م رواه  ضمًـ: (6)

 (:427(، وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  2778وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 135

شئٌمثف اهلل فمز وصمؾ
(1)

. 

 فطٌ اجملاٖد ٚأدسٙ -4
ٓ »؟ ىمك٤مل: اهللُمك٤م يٕمكدل اجلٝمك٤مد ذم ؾمكٌٞمؾ  اهللىمٞمكؾ: يك٤م َرؾُمكقل  :ومل٣مل  ريلرةأيب ه وفمـ

َمثلؾ » صمكؿ ىمك٤مل: شٓ سمًلتْمٝمٔمقٞمف» يمكؾ ذًمكؽ ي٘مكقل:صمالصًمك٤م  وم٠مقم٤مدوا قمٚمٞمف ُمرشملم أو شسمًتْمٝمٔمقٞمف

ٓ يٖملؼم َملـ صلالة وٓ صلٝم٣مم ضمتلك  اهللىمٚمثؾ ايمِم٣م ؿ ايمٗم٣م ؿ ايمٗم٣مٞم٦م زمآي٣مت  اهللاظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ 

شٝمؾ اهلليرصمع اظمج٣مهد دم ؽمٌ
(2)

. 

َمـ طمغم َمٔم٣مش ايمٛم٣مس هلؿ رصمؾ ممًؽ زمٔمٛم٣من همرؽمف دم ؽمٌٝمؾ » وم٣مل: ط ِ أن َرؽُمقل اهلل وفمٛمف 

َمتٛمف يٌتٕمل ايمٗمتؾ أو اظمقت َمٓم٣مٞمف، أو رصمؾ دم  يْمغم فمعم َمتٛمف، ىمٙمام ؽمٚمع هٝمٔم٥م أو همزفم٥م ؿم٣مر فمعم اهلل

ي٠مي ايمزىم٣مة، وئمٌلد َمـ هذه إودي٥م يٗمٝمؿ ايمِمالة و نمٛمٝمٚم٥م، أو ؾمٔمٖم٥م َمـ هذه ايمُمٔمػ، أو زمْمـ وادٍ 

شرزمف ضمتك يٟمسمٝمف ايمٝمٗمكم يمٝمس َمـ ايمٛم٣مس إٓ دم طمغم
(3)

. 

 درصم٣مت اظمج٣مهديـ:

، اهلليمٙمٚمج٣مهلديـ دم ؽملٌٝمؾ  اهللإن دم اجلٛم٥م َم٣م ٥م درصم٥م أفمده٣م » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمٛمف 

شَم٣م زمكم ايمدرصمتكم ىمام زمكم ايمًامء وإرض
(4)

. 

ل» ٣مل:ومل طأن َرؽُملقل اهلل  وفمـ أيب ؽملٔمٝمد اخللدري   ٣موزم٣مإلؽملالم ديٛمًل ٣مَملـ ريض زمل٣مهلل رزم 

 ًٓ ، وم٠مقم٤مدهك٤م اهللده٤م قمكّم ي٤م َرؾُمقل قمِ ومٕمج٥م هل٤م أسمق ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل: أَ  وصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م وزمٚمحٚمد رؽمق

هب٣م ايمٔمٌد َم٣م ٥م درصم٥م دم اجلٛم٥م َم٣م زمكم ىمؾ درصمتكم ىمام زملكم ايمًلامء  اهللوأطمرى يرهمع »قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: 

ش، اجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهللاهللاجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ »ىم٤مل:  ؟اهللىم٤مل: وُم٤م هل ي٤م َرؾُمقل  شوإرض
(5)

. 

ىمك٤مل  :وهق سمحية اًمٕمدو ي٘مكقل ؾمٛمٕم٧م أيب  :وفمـ أيب زم٘مر زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري وم٣مل

وم٘م٤مم رضمؾ رث اهلٞمئ٦م وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ُمقؾمكك  شإن أزمقاب اجلٛم٥م حت٦م ـمالل ايمًٝمقف» :ط اهللَرؾُمقل 
                                                                          

 .(:458. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًمٓمؼما) ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح: (2)

روايك٦م  وذم ًكٚمؿ.عمٗمكظ ٚمًم( سم٤مب ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمكٌٞمؾ اهلل. وا2989( وُمًٚمؿ  3746رواه اًمٌخ٤مري   (1)

هؾ سمًتْمٝمع إذا  صمؿ ىم٤مل: ٓ أصمده»ىم٤مل: ي٤م َرؾُمقل اهلل دًمٜمل قمغم قمٛمؾ يٕمدل اجلٝم٤مد. ىم٤مل:رضماًل اًمٌخ٤مري: أن 

 ُمـ يًتٓمٞمع ذًمؽ!و وم٘م٤مل:( ؟طمرج اظمج٣مهد أن سمدطمؾ َمًجدك همتٗمقم وٓ سمٖمؼم، وسمِمقم وٓ سمٖمْمر

 ( سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد واًمرسم٤مط.:299ُمًٚمؿ  رواه  (3)

 ( سم٤مب درضم٤مت اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.3748اًمٌخ٤مري  رواه  (1)

 هلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اجلٜم٦م ُمـ اًمدرضم٤مت.ا( سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م أقمده 2995ُمًٚمؿ  رواه  (5)
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أىمكرأ قمٚمكٞمٙمؿ  :ومرضمع إمم أصكح٤مسمف وم٘مك٤مل شٟمٕمؿ»ىم٤مل:  ؟ي٘مقل هذا ط اهللأأٟم٧م ؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل 

شتؾسمًٞمٗمف إمم اًمٕمدو وميب سمف طمتك ىمُ اًمًالم، صمؿ يمن ضمٗمـ ؾمٞمٗمف وم٠مًم٘م٤مه، صمؿ ُمِمك 
(1)

. 

 غربت قدَاٙ يف ضبٌٝ اهللفطٌ َٔ ا -5
َمل٣م انملػمت وملدَم٣م فمٌلد دم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمكقل  :وم٣مل وفمـ أيب فمٌس فمٌد ايمرمحـ زمـ صمػم 

شهمتٚمًف ايمٛم٣مر اهللؽمٌٝمؾ 
(2)

. 

ٓ يٙم٨م ايمٛم٣مر رصمؾ زم٘مك َمـ طمُملٝم٥م ضمتلك ئملقد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل يب هريرة وفمـ أ

شودطم٣من صمٜمٛمؿ اهللايمٙمٌـ دم ايميع، وٓ جيتٚمع فمعم فمٌد نم٣ٌمر دم ؽمٌٝمؾ 
(3)

. 

 فطٌ احلساض١ يف ضبٌٝ اهلل -6
فمٝمٛم٣من ٓ متًٜمام ايمٛم٣مر: فمكم زم٘م٦م َملـ » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

ش، وفمكم زم٣مسم٦م حترس دم ؽمٌٝمؾ اهللهللاطمُمٝم٥م 
(4)

 

يقم طمٜملم وم٠مـمٜمٌقا اًمًكػم طمتكك  طأهنؿ ؾم٤مروا ُمع رؾمقل اهلل :وفمـ ؽمٜمؾ ازمـ احلٛمٓمٙمٝم٥م

يك٤م رؾمكقل اهلل إ)  ومجك٤مء ومك٤مرس وم٘مك٤مل طيم٤من قمِمٞم٦م ومحيت صالة اًمٔمٝمر ُمكع رؾمكقل اهلل 

أسمكٞمٝمؿ سمٔمٕمكٜمٝمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م سملم أيديٙمؿ طمتك ـمٚمٕم٧م قمغم ضمٌؾ يمذا ويمذا وم٢مذا أٟم٤م هبقازن قمغم سمٙمرة 

ا إن سمٙمؽ نمٛمٝمٚم٥م اظمًٙمٚمكم نمًد » :وىم٤مل طوٟمٕمٛمٝمؿ وٟم٤ًمئٝمؿ اضمتٛمٕمقا إمم طمٜملم ومتًٌؿ رؾمقل اهلل 

 :ىمك٤مل ىم٤مل أٟمس سمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل شَمـ حيرؽمٛم٣م ايمٙمٝمٙم٥م» :صمؿ ىم٤مل شؾم٣مء اهلل سمٔم٣ملم

ٌؾ هذا ايمُملٔم٤م اؽمتٗم» :طوم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  ط٤م ًمف وضم٤مء إمم رؾمقل اهلل ومريم٥م ومرؾًم  ارىم٤م»

إمم ُمّمكاله  طومٚمام أصكٌحٜم٤م ظمكرج رؾمكقل اهلل  شضمتك سم٘مقن دم أفماله وٓ سمٕمرن َمـ ومٌٙمؽ ايمٙمٝمٙم٥م

ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م أطمًًٜم٤مه ومثقب سم٤مًمّمالة  شهؾ أضمًًتؿ هم٣مرؽم٘مؿ» :ومريمع ريمٕمتلم صمؿ ىم٤مل

صكالشمف  طيّمكم وهق يٚمتٗم٧م إمم اًمِمكٕم٥م طمتكك إذا ىم٣مك رؾمكقل اهلل  طومجٕمؾ رؾمقل اهلل 

ومجٕمٚمٜم٤م ٟمٜمٔمر إمم ظمالل اًمِمجر ذم اًمِمٕم٥م وم٢مذا هكق ىمكد  شأزممموا همٗمد صم٣مء هم٣مرؽم٘مؿ» :وؾمٚمؿ ىم٤مل
                                                                          

 سم٤مب صمٌقت اجلٜم٦م ًمٚمِمٝمٞمد.( 2:13ُمًٚمؿ   رواه (2)

 ( سم٤مب ُمـ اهمؼمت ىمدُم٤مه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.3767ري  اًمٌخ٤م رواه (1)

(، 2744اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  رواه  صحٝمح: (3)

 (.4219وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  

(، صكحٞمص :274اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  رواه  صحٝمح: (1)

 (.5224اجل٤مُمع  
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وم٘م٤مل إ) اٟمٓمٚم٘م٧م طمتك يمٜم٧م ذم أقمغم هكذا اًمِمكٕم٥م طمٞمك٨م  طضم٤مء طمتك وىمػ قمغم رؾمقل اهلل 

ا وم٘مك٤مل ًمكف ومٚمام أصٌح٧م اـمٚمٕم٧م اًمِمٕمٌلم يمالمهك٤م ومٜمٔمكرت ومٚمكؿ أر أطمكدً  طأُمر) رؾمقل اهلل 

 ط٤م أو ىم٤ميض طم٤مضمك٦م وم٘مك٤مل ًمكف رؾمكقل اهلل ل ٓ إٓ ُمّمٚمٞمً ىم٤م شهؾ ٞمزيم٦م ايمٙمٝمٙم٥م» :طرؾمقل اهلل 

 ومد أوصم٦ٌم»
(1)

شهمال فمٙمٝمؽ أن ٓ سمٔمٚمؾ زمٔمده٣م .
(2)

. 

 فطٌ ايػد٠ٚ ٚايسٚس١ يف ضبٌٝ اهلل -7
أو روضمل٥م طملغم َملـ ايملدٞمٝم٣م وَمل٣م  اهلل يمٕملدوة دم ؽملٌٝمؾ» ومل٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أٞمس 

شهمٝمٜم٣م
(3)

. 

 فطٌ َٔ جيسح يف ضبٌٝ اهلل -8
ظمـ طمرج دم ؽمٌٝمٙمف ٓ خيرج إٓ صمٜم٣مد  اهللسمّمٚمـ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل يرة وفمـ أيب هر

دم ؽمٌٝمقم وإيامن يب وسمِمديؼ زمرؽمقم همٜمق و٣مَمـ فمقم أن أدطمٙملف اجلٛمل٥م، أو أرصمٔملف إلم َمٛمزيملف ايملذي 

إٓ صمل٣مء  اهللطمرج َمٛمف زمام ٞم٣مل َمـ أصمر أو نمٛمٝمٚم٥م، وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده َم٣م َمـ ىمٙمؿ ي٘مٙمؿ دم ؽمٌٝمؾ 

ٝم٣مَم٥م ىمٜمٝمئتف يقم ىمٙمؿ: يمقٞمف يمقن دم ورحيف ريح َمًؽ، وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده يمقٓ أن أؾملؼ يقم ايمٗم

، ويم٘مـ ٓ أصمد ؽمٔم٥م همٟممحٙمٜمؿ وٓ ؽمٔم٥م اأزمًد  اهللفمعم اظمًٙمٚمكم َم٣م ومٔمدت طمالف هي٥م سمٕمزو دم ؽمٌٝمؾ 

همٟمومتلؾ، شملؿ  اهللويُمؼ فمٙمٝمٜمؿ أن يتخٙمٖمقا فمٛمل، وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده يمقددت أن أنمزو دم ؽملٌٝمؾ 

شهمٟمومتؾ، شمؿ أنمزو همٟمومتؾ أنمزو
(4)

. 

اهلل إٓ صمل٣مء يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م َم٣م َمـ َم٘مٙملقم ي٘مٙملؿ دم ؽملٌٝمؾ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف 

شايمٙمقن يمقن دم وايمريح ريح َمًؽ ل:وىمٙمٚمف يدَم
(5)

. 

سمِمٕم٥م ومٞمف قمٞمٞمٜم٦م ُمكـ ُمك٤مء قمذسمك٦م  طُمر رضمؾ ُمـ أصح٤مب َرؾُمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

 ،ط اًمٜم٤مس وم٠مىمٛم٧م ذم هذا اًمِمٕم٥م، وًمـ أومٕمؾ طمتك أؾمت٠مذن َرؾُمقل اهللوم٠مقمجٌتف، وم٘م٤مل ًمق اقمتزًم٧م 

أهمّملؾ َملـ صلالسمف دم  اهللٓ سمٖمٔمؾ هم١من َمٗم٣مم أضمدىمؿ دم ؽمٌٝمؾ »وم٘م٤مل:  ط اهللومذيمر ذًمؽ ًمَرؾُمقل 
                                                                          

 .ي أشمٞم٧م سمٗمٕمؾ أوضم٥م ًمؽ اجلٜم٦مأ :أوضم٧ٌم (2)

. وطمًـ إؾمكٜم٤مده احلك٤مومظ اسمكـ طمجكر. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه اًمٜم٤ًمئل وأسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف :صحٝمح (1)

 (.2346(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  489(، واًمّمحٞمح٦م  6:43(، واعمِمٙم٤مة  3612داود  أيب  صحٞمص

 ؾ اًمٖمدوة واًمروطم٦م.( سم٤مب ومْم2991( سم٤مب اًمٖمدوة واًمروطم٦م، وُمًٚمؿ  :74اًمٌخ٤مري  رواه  (3)

 وروى اًمٌخ٤مري سمٕمْمف.اًمٙمٚمؿ: اجلرح.( سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد واخلروج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. 2987  ُمًٚمؿرواه  (1)

 ( سم٤مب اجلٝم٤مد واخلروج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.2987(، وُمًٚمؿ  6324اًمٌخ٤مري  رواه  (5)
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، َملـ وم٣مسملؾ دم اهللنْمُزوا دم ؽملٌٝمؾ ا! ؟يم٘مؿ ويدطمٙم٘مؿ اجلٛم٥م اهلل، أٓ حتٌقن أن يٕمٖمر ٣مزمٝمتف ؽمٌٔمكم فم٣مَمً 

 وم٥مهمقا  ٞم٣م اهللؽمٌٝمؾ 
(1)

شوصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م 
(2)

. 

 فطٌ ايدعا٤ عٓد ايتكا٤ ايصفٛف -9
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

 .[150ايمٌٗمرة:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ

ۆئ ۈئ ۈئ    ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ ووملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ ېئ ېئ ېئ

 .[218، 217آل فمٚمران:]

أزمقاب ايمًامء وومٙمام سمرد  ؽم٣مفمت٣من سمٖمتح همٝمٜمام» :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

شدفمقسمف حلّمقر ايمِمالة وايمِمػ دم ؽمٌٝمؾ هلل فمعم داعٍ 
(3)

. 

 فطٌ قٝاّ ايسدٌ يف ايصف يف ضبٌٝ اهلل -11
 ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹   ے ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 .[1ايمِمػ:]

ؽملٌٝمؾ اهلل َمٗمل٣مم ايمرصملؾ دم ايمِملػ دم » :ىمك٤مل طأن رؾمكقل اهلل  :زمـ ضمِمكم فمـ فمٚمران 

شأهمّمؾ َمـ فم٣ٌمدة ؽمتكم ؽمٛم٥م
(4)

. 

ٓ سمك٠مس، وم٤مٟمٍمكف  :صمكؿ ىمٞمكؾ ،أٟمف يم٤من ذم اًمرسم٤مط ومٗمزقمقا إمم اًمًك٤مطمؾ :فمـ أيب هريرة و

 طؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٘م٤مل ؟ُم٤م يقىمٗمؽ ي٤م أسم٤م هريرة :وم٘م٤مل رضمؾ ،اًمٜم٤مس وأسمق هريرة واىمػ
                                                                          

 اًمٗمقاق: ُم٤م سملم احلٚمٌتلم. (2)

(، وصكحٞمص ٤2761م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  وطمًكٜمف إًمٌك اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ.رواه  ضمًـ: (1)

 (.4941(، واعمِمٙم٤مة  :848اجل٤مُمع  

-شمٛمت٣من ٓ سمردان » :وذم ًمٗمظ ىم٤مل (4698أظمرضمف اًمٓمؼما). وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع    صحٝمح: (3)

رواه أسمكق داود واسمكـ ظمزيٛمك٦م واسمكـ  .ش٣مفمٛمد ايمٛمداء وفمٛمد ايمٌٟمس ضمكم يٙمحؿ زمٔمض زمٔمًّم  -ومٙمام يردان ايمدفم٣مء أو

، ورواه احلك٤ميمؿ وصكححف ورواه ُم٤مًمكؽ شفمٛملد ضمّملقر ايمِملالة» :٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام إٓ أٟمف ىم٤مل ذم هذهطم

٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم:  هذا احلدي٨م ُمقىمقف ذم اعمقـم٠م(قمٜمد مج٤مقم٦م اًمكرواة وُمثٚمكف ٓ ي٘مك٤مل ُمكـ ضمٝمك٦م ىم .٤مُمقىمقومً 

 اًمثٛمر اعمًتٓم٤مب. . واٟمٔمراًمرأي وىمد رواه أيقب سمـ ؾمقيد وحمٛمد سمـ خمٚمد

 (.6997 ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ضمف اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم. وصححف إًم٤ٌم)أظمر صحٝمح: (1)
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شإؽمقد َمقومػ ؽم٣مفم٥م دم ؽمٌٝمؾ اهلل طمغم َمـ ومٝم٣مم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر فمٛمد احلجر» :ي٘مقل
(1)

. 

سمِمكٕم٥م ومٞمكف قمٞمٞمٜمك٦م ُمكـ ُمك٤مء  طُمر رضمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

قمذسم٦م وم٠مقمجٌتف وم٘م٤مل ًمق اقمتزًم٧م اًمٜم٤مس وم٠مىمٛم٧م ذم هذا اًمِمٕم٥م وًمـ أومٕمؾ طمتك أؾمت٠مذن رؾمكقل 

ٓ سمٖمٔمؾ هم١من َمٗم٣مم أضمدىمؿ دم ؽملٌٝمؾ اهلل سمٔمل٣ملم أهمّملؾ » :وم٘م٤مل طومذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل  طاهلل 

٣م أٓ حتٌقن أن يٕمٖمر اهلل يم٘مؿ ويدطمٙم٘مؿ اجلٛم٥م انمزوا دم ؽملٌٝمؾ اهلل َملـ زمٝمتف ؽمٌٔمكم فم٣مَمً  َمـ صالسمف دم

شوم٣مسمؾ دم ؽمٌٝمؾ اهلل همقا  ٞم٣موم٥م وصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م
(2)

. 

أهمّمؾ ايمُمٜمداء ايمذيـ يٗم٣مسمٙمقن دم ايمِملػ إول هملال » أٞمف وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل فمـ ٞمٔمٝمؿ زمـ مه٣مر 

ف ايمٔمعم َمـ اجلٛم٥م يّمحؽ إيمٝمٜمؿ رزملؽ همل١مذا يٙمٖمتقن وصمقهٜمؿ ضمتك يٗمتٙمقا أويمئؽ يتٙمٌْمقن دم ايمٕمر

شوحؽ رزمؽ إلم فمٌد دم َمقؿمـ همال ضم٣ًمب فمٙمٝمف
(3)

. 

 فطٌ ايػصا٠ يف ايبشس -11
نمزوة دم ايمٌحر طمغم َمـ فمممل نملزوات دم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: زمـ فمٚمرو فمٌد اهلل فمـ 

شايمػم وَمـ أصم٣مز ايمٌحر هم٘مٟمٞمام أصم٣مز إودي٥م ىمٙمٜم٣م واظم٣م د همٝمف ىم٣مظمتُمحط دم دَمف
(4)

.  

اظم٣م د دم ايمٌحر ايملذي يِملٝمٌف ايمٗمللء يملف أصملر ؾملٜمٝمد » وم٣مل:ط أن رؽمقل اهلل  فمـ أم ضمرام 

شوايمٕمريؼ يمف أصمر ؾمٜمٝمديـ
(5)

 اعم٤مئد هق اًمذي يدور رأؾمف ُمـ ريص اًمٌحر. .

يمك٤من يكدظمؾ قمكغم أم طمكرام سمٜمك٧م  طقمٌد اهلل سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل 

يقُمك٤م  ط٧م قم٤ٌمدة سمكـ اًمّمك٤مُم٧م ومكدظمؾ قمٚمٞمٝمك٤م رؾمكقل اهلل ُمٚمح٤من ومتٓمٕمٛمف ويم٤مٟم٧م أم طمرام حت

صمؿ اؾمتٞم٘مظ وهكق يْمكحؽ ىم٤مًمك٧م وم٘مٚمك٧م ُمك٤م  طوم٠مـمٕمٛمتف صمؿ ضمٚم٧ًم شمٗمكم رأؾمف ومٜم٤مم رؾمقل اهلل 

ٞم٣مس َمـ أَمتل فمروقا فملقم نملزاة دم ؽملٌٝمؾ اهلل يرىمٌلقن شمل٨ٌم هلذا » :ىم٤مل؟ يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل

هيام ىم٤مل ىم٤مًم٧م وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمكقل اهلل ادع أو ُمثؾ اعمٚمقك قمغم إهة يِمؽ أ ٣م فمعم إهةايمٌحر َمٙمقىمً 

                                                                          

 (.2179(، واًمّمحٞمح٦م  7747 ذم صحٞمص اجل٤مُمع رواه اسمـ طم٤ٌمن. وصححف إًم٤ٌم) صحٝمح: (2)

 ذم . وطمًكٜمف إًمٌك٤م)رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ ضمًـ: (1)

 (.2412همٞم٥م  (، وصحٞمص اًمؽم:848صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.2218  .ذم صحٞمص اجل٤مُمع رواه أمحد واًمٓمؼم). وصححف إًم٤ٌم) صحٝمح: (3)

ذم صكحٞمص  أظمرضمف اًمٓمؼما) واحل٤ميمؿ وىم٤مل صكحٞمص قمكغم ذط اًمٌخك٤مري. وصكححف إًمٌك٤م) صحٝمح: (1)

 (.5265  اجل٤مُمع

 (.7753  ذم صحٞمص اجل٤مُمع رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) صحٝمح: (5)
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اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ ومدقم٤م هل٤م صمؿ ووع رأؾمف ومٜم٤مم صمكؿ اؾمكتٞم٘مظ وهكق يْمكحؽ ىم٤مًمك٧م وم٘مٚمك٧م ُمك٤م 

يمكام ىمك٤مل ذم إومم  شٞم٣مس َمـ أَمتل فمروقا فملقم نملزاة دم ؽملٌٝمؾ اهلل» :يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل

ومريم٧ٌم أم طمرام سمٜمك٧م  شـ إويمكمأٞم٦م َم»: ىم٤مًم٧م وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ ىم٤مل

شُمٚمح٤من اًمٌحر ذم زُمـ ُمٕم٤موي٦م ومٍمقم٧م قمـ داسمتٝم٤م طملم ظمرضم٧م ُمـ اًمٌحر ومٝمٚمٙم٧م
(1)

. 

 فطٌ ايٓفك١ يف ضبٌٝ اهلل -12
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

 .[162ايمٌٗمرة:] ﴾ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ :وىم٤مل شمٕمك٤ممم 

 .[212ايمتقزم٥م:] ﴾ۉ ۉ ې ېۅ 

َمـ أٞمٖمؼ ٞمٖمٗم٥م دم ؽمٌٝمؾ اهلل ىمت٦ٌم يملف ؽملٌٔمام ٥م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ طمزيؿ زمـ هم٣مسمؽ  

شؤمػ
(2)

. 

ضم٤مء رضمؾ سمٜم٤مىم٦م خمٓمقُم٦م وم٘م٤مل هذه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘م٤مل رؾمكقل  :أيب َمًٔمقد إٞمِم٣مري وم٣ملفمـ 

شيمؽ هب٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ؽمٌٔمام ٥م ٞم٣موم٥م ىمٙمٜم٣م خمْمقَم٥م»: طاهلل 
(3)

. 

13- ًٜ  ا يف ضبٌٝ اهللفطٌ َٔ دٗص غاش
همٗملد نملزا،  اهللدم ؽمٌٝمؾ  ٣مَمـ صمٜمز نم٣مزيً » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل   اجلٜمٛمل وفمـ زيد زمـ طم٣ميمد

شدم أهٙمف زمخغم همٗمد نمزا ٣موَمـ طمٙمػ نم٣مزيً 
(4)

. 

يمٝمٛمٌٔم٧م َمـ ىمؾ رصمٙمكم  زمٔم٧م إلم زمٛمل حلٝم٣من همٗم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

أي٘ملؿ » صمكؿ ىمك٤مل ًمٚم٘م٤مقمكد: شيمٝمخرج َمـ ىمؾ رصمٙمكم رصملؾ» :وذم رواي٦م ًمف شٛمٜمامأضمدمه٣م وإصمر زمٝم

                                                                          

 (.2:23(، وُمًٚمؿ  3747ري  رواه اًمٌخ٤م (2)

رواه اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صكحٞمص  صحٝمح: (1)

صكحٞمص (و2736(، وصكحٞمص اًمؽمُمكذي  4297ؾمٜمـ اًمٜمًك٤مئل  ذم صحٞمص  . وصححف إًم٤ٌم)اإلؾمٜم٤مد

 (.7221 اجل٤مُمع 

 1(29:3رواه ُمًٚمؿ   (3)

( سم٤مب ومْمؾ إقم٤مٟم٦م اًمٖم٤مزي ذم ؾمكٌٞمؾ ٤29:6م، وُمًٚمؿ  ـ ضمٝمز هم٤مزيً ( سم٤مب ومْمؾ ُم3799رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 اهلل سمٛمريمقب وهمػمه وظمالومف ذم أهٚمف سمخػم.
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شطمٙمػ اخل٣مرج دم أهٙمف وَم٣ميمف زمخغم ىم٣من يمف َمثؾ ٞمِمػ أصمر اخل٣مرج
(1)

. 

إ) أريكد اًمٖمكزو وًمكٞمس ُمٕمكل ُمك٤م  اهللأن ومتًك ُمكـ أؾمكٚمؿ ىمك٤مل: يك٤م َرؾُمكقل  :وفمـ أٞمس 

ي٘مرئكؽ اًمًكالم  ط اهللن َرؾُمكقل وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل:إ شا ٦م همالًٞم٣م هم١مٞمف ومد ىم٣من جتٜمز همٚمرض»أدمٝمزىم٤مل:

وي٘مقل: أقمٓمٜمل اًمذي دمٝمزت سمف.ىم٤مل: ي٤م ومالٟم٦م أقمٓمٞمف اًمذي يمٜم٧م دمٝمكزت سمكف وٓ حتٌزك قمٜمكف 

شومٞم٤ٌمرك ًمؽ ومٞمف ؿمٞمًئ٤م، ومقاهلل ٓ حتٌز ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م
(2)

. 

 فطٌ َٔ قاتٌ يف ضبٌٝ اهلل بعد إضالَ٘ -14
 :وم٘مك٤مل ؟َرؾُمقل اهلل أىم٤مشمؾ أو أؾمٚمؿرضمؾ ُم٘مٜمع سم٤محلديد وم٘م٤مل: ي٤م  ط أشمك اًمٜمٌل وم٣مل: وفمـ ايمػماء 

شافمٚمؾ ومٙمٝماًل وأصمر ىمثغمً » :طوم٠مؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مشمؾ وم٘متؾ، وم٘م٤مل َرؾُمقل اهلل  شأؽمٙمؿ شمؿ وم٣مسمؾ»
(3)

. 

 مت٢ٓ ايػٗٝد إٔ ٜسدع إىل ايدْٝا فٝكتٌ عػس َسات
حي٤م أن يرصمع إلم ايمدٞمٝم٣م ويمف َم٣م فمعم إرض َمـ  َم٣م أضمد يدطمؾ اجلٛم٥م» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل وفمـ أٞمس 

 .ش ايمُمٜمٝمد، يتٚمٛمك أن يرصمع إلم ايمدٞمٝم٣م همٝمٗمتؾ فممم َمرات: ظم٣م يرى َمـ ايم٘مراَم٥مرء إٓ

شظم٣م يرى َمـ همّمؾ ايمُمٜم٣مدة» ودم رواي٥م:
(4)

. 

 ٜت٢ُٓ ايكتٌ يف ضبٌٝ اهلل طايٓيب 
ًٓ » :ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل وم٣مل:  فمـ أيب هريرة   َملـ وايملذي ٞمٖمزل زمٝملده يملقٓ أن رصمل٣م

ف، َم٣م ختٙمٖم٦م فمـ هي٥م سمٕمزو دم ٝمل، وٓ أصمد َم٣م أمحٙمٜمؿ فمٙماظم٠مَمٛمكم ٓ سمْمٝم٤م أٞمٖمًٜمؿ أن يتخٙمٖمقا فمٛم

ؽمٌٝمؾ اهلل، وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمقددت أين أومتؾ دم ؽمٌٝمؾ اهلل شمؿ أضمٝم٣م شمؿ أومتؾ شمؿ أضمٝمل٣م شملؿ أومتلؾ شملؿ 

شأضمٝم٣م شمؿ أومتؾ
(5)

. 

                                                                          

 .(:297رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.29:5رواه ُمًٚمؿ   (1)

( سم٤مب صمٌقت اجلٜم٦م ًمٚمِمٝمٞمد. وهكذا 2:11( سم٤مب قمٛمؾ ص٤مًمص ىمٌؾ اًم٘مت٤مل، وُمًٚمؿ  3764رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ي.ًمٗمظ اًمٌخ٤مر

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة.2988( سم٤مب متٜمل اعمج٤مهد أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م، وُمًٚمؿ  3773ري  رواه اًمٌخ٤م (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد واخلروج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.2987( سم٤مب متٜمل اًمِمٝم٤مدة، وُمًٚمؿ  3755اًمٌخ٤مري  رواه  (5)
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 فطٌ َٔ خسز إىل اجلٗاد يف ضبٌٝ اهلل فُات فٗٛ َِٓٗ -15
ۈئ ۈئ ېئېئ  (1)ۆئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ يمٗمللقل اهلل فمللز وصمللؾ:

 .[200ايمٛم٣ًمء:] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴿ وومللل٣مل سمٔمللل٣ملم:

 ﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .[59-58احل٨م:]

 ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[257آل فمٚمران:]

ف َمـ زمٝمتلف سم٘مٖمؾ اهلل ظمـ صم٣مهد دم ؽمٌٝمٙمف ٓ خيرصم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

إٓ اجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمٙمف وسمِمديؼ زم٘مٙمامسملف أن يدطمٙملف اجلٛمل٥م أو يلرده إلم َمًل٘مٛمف زملام ٞمل٣مل َملـ أصملر أو 

شنمٛمٝمٚم٥م
(2)

. 

٣م همامت ىمت٤م اهلل يملف أصملر احلل٣مج َمـ طمرج ضم٣مصم  » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م وَملـ طملرج نم٣مزًيلا همامت ىمت٤م اهلل يمف أصمر اظمٔمتٚمر إلم يقم إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ طمرج َمٔمتٚمرً 

شهمامت ىمت٤م اهلل يمف أصمر ايمٕم٣مزي إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(3)

. 

ذم مخس ُمـ ومٕمؾ واطمكدة ُمكٜمٝمـ يمك٤من  طقمٝمد إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ 

٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل أو دطمؾ ٣م أو طمرج َمع صمٛم٣مزة أو طمرج نم٣مزيً َمـ فم٣مد َمريًّم » :٤م قمغم اهلل قمز وضمؾو٤مُمٜمً 

شوسمقومغمه أو ومٔمد دم زمٝمتف همًٙمؿ وؽمٙمؿ ايمٛم٣مس َمٛمف زيزهسمٔمفمعم إَم٣مم يريد زمذيمؽ 
(4)

. 

إن ايمُملٝمْم٣من ومٔملد ٓزملـ آدم »: ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمػمة زمـ ايمٖم٣مىمف 

زمْمريؼ اإلؽمالم همٗم٣مل سمًٙمؿ وسمذر ديٛمؽ وديـ آزم٣م ؽ همٔمِم٣مه همٟمؽمٙمؿ همٕمٖمر يمف همٗمٔمد يمف زمْمريؼ اهلجلرة 

همٜم٣مصمر همٗمٔمد زمْمريؼ اجلٜم٣مد همٗم٣مل جت٣مهلد وهلق همٗم٣مل يمف هت٣مصمر وسمذر دارك وأروؽ وؽمامءك همٔمِم٣مه 
                                                                          

 وىمع أي: وضم٥م. (2)

 .شج دم ؽمٌٝمٙمفسمّمٚمـ اهلل ظمـ طمر» :( سمٚمٗمظ2987( واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ  3:66 اًمٌخ٤مري رواه  (1)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م رواه أسمق يٕمغم ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وسم٘مٞم٦م إؾمكٜم٤مده صم٘مك٤مت صحٝمح: (3)

 (.2225(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3664اًمّمحٞمح٦م  

. صكحٞمص اجلك٤مُمع رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف واًمٌزار واًمٓمؼما) واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام صحٝمح: (1)

 (.2379ٞم٥م  (، وصحٞمص اًمؽمهم4364 
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همٚمـ  طصمٜمد ايمٛمٖمس واظم٣مل همتٗم٣مسمؾ همتٗمتؾ همتٛم٘مح اظمرأة ويٗمًؿ اظم٣مل همٔمِم٣مه همج٣مهد همٗم٣مل رؽمقل اهلل 

٣م فمعم اهلل أن يدطمٙملف اجلٛمل٥م وإن ٣م فمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م وإن نمر  ىم٣من ضمٗم  همٔمؾ ذيمؽ همامت ىم٣من ضمٗم  

شٙمف اجلٛم٥م٣م فمعم اهلل أن يدطموومِمتف دازم٥م ىم٣من ضمٗم  
(1)

. 

تلؾ أو َمـ همِملؾ دم ؽملٌٝمؾ اهلل هملامت أو ومُ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري 

وومِمتف همرؽمف أو زمٔمغمه أو يمدنمتف ه٣مَم٥م أو َم٣مت فمعم همراؾمف زمٟمي ضمتلػ ؾمل٣مء اهلل هم١مٞملف ؾملٜمٝمد وإن يملف 

شاجلٛم٥م
(2)

. 

ل» همٝمام حي٘مٝمف فمـ رزمف فمز وصمؾ وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  زمـ فمٚمر افمـ  ـ فمٌل٣مدي طملرج ام فمٌلد َملأي 

ا دم ؽمٌٝمؾ اهلل ازمتٕم٣مء َمرو٣مي وٚمٛم٦م يمف أن أرصمٔمف إن أرصمٔمتف زمام أص٣مب َملـ أصملر أو نمٛمٝمٚمل٥م جم٣مهًد 

شوإن ومٌّمتف نمٖمرت يمف ورمحتف
(3)

. 

 افطٌ َٔ قتٌ نافًس -16

شآ جيتٚمع ىم٣مهمر ووم٣مسمٙمف دم ايمٛم٣مر أزمًد » :وم٣مل طفمـ أيب هريرة أن رؽمقل اهلل 
(4)

. 

 ضبٌٝ اهلل فطٌ متين املسأ٠ ايػٗاد٠ يف -17
ُمك٤م  :وم٘مٚمك٧م ،٤م ُمٜمل صمؿ اؾمتٞم٘مظ يٌتًؿ٤م ىمريًٌ يقُمً  طٟم٤مم اًمٜمٌل  فمـ أم ضمرام زمٛم٦م َمٙمح٣من وم٣ميم٦م:

أٞم٣مس َمـ أَمتل فمروقا فمقم يرىمٌقن هلذا ايمٌحلر إطميل ىمل٣مظمٙمقك فملعم » :طىم٤مل  ؟أوحٙمؽ

وم٤مدع اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ. ومدقم٤م هل٤م، صمؿ ٟم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م ومٗمٕمكؾ ُمثٚمٝمك٤م. وم٘م٤مًمك٧م ُمثكؾ  :. ىم٤مًم٧مشإهة

ومخرضمك٧م  شأٞم٦م َمـ إويمكم» :طقهل٤م وم٠مضم٤مهب٤م ُمثٚمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م: ادع اهلل أن جيٕمٚمٜمل ُمٜمٝمؿ. وم٘م٤مل ىم

٤م أول ُم٤م ريم٥م اعمًٚمٛمقن اًمٌحر ُمع ُمٕم٤مويك٦م، ومٚمكام اٟمٍمكومقا ُمع زوضمٝم٤م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م هم٤مزيً 

وم٘مرسم٧م إًمٞمٝم٤م داسم٦م ًمؽميمٌٝم٤م ومٍمقمتٝم٤م ومامشم٧م ،ُمـ همزوهتؿ ىم٤مومٚملم، ومٜمزًمقا اًمِم٤مم
(5)

. 

                                                                          

ًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمكك٥م . وصككححف إرواه اًمٜمًك٤مئل واسمكـ طمٌكك٤من ذم صكحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مكل صلحٝمح: (2)

 23::.) 

 (.7524داود واحل٤ميمؿ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  أسمق  رواهو أظمرضمف اًمًٞمقـمل ضمًـ: (1)

 (.4237ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   صحٞمص ذمإًم٤ٌم)  رواه اًمٜم٤ًمئل. وصححف صحٝمح: (3)

٣م ييل أضملدمه٣م ٓ جيتٚمٔم٣من دم ايمٛمل٣مر اصمتامفًمل»صمؿ ؾمدد. وذم رواي٦م:  ا( سم٤مب ُمـ ىمتؾ يم٤مومرً 29:2رواه ُمًٚمؿ   (1)

 .شا شمؿ ؽمددَم٠مَمـ ومتؾ ىم٣مهمرً » :ىمٞمؾ ُمـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل شأطمر

ـ يٍمع ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وُمًٚمؿ  3757رواه اًمٌخ٤مري   (5)  ( سم٤مب ومْمؾ اًمٖمزو ذم اًمٌحر.2:23( سم٤مب ومْمؾ ُم
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 صابس احملتطب ٚأْ٘ ٜهفس اخلطاٜافطٌ دٗاد اي -18
ىم٤مم ومٞمٝمؿ ومذيمر أن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واإليامن سمك٤مهلل أومْمكؾ  طأن َرؾُمقل اهلل  وقمـ أيب ىمت٤مدة 

وم٘مك٤مل  ؟إقمامل، وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م َرؾُمقل اهلل أرأي٧م إن ىمتٚم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أشمٙمٗمكر قمٜمكل ظمٓم٤ميك٤مي

صمكؿ ىمك٤مل َرؾُمكقل اهلل  شص٣مزمر حمت٤ًم َمٗمٌؾ نمغم َملدزمر تٙم٦م دم ؽمٌٝمؾ اهلل وأٞم٦مٞمٔمؿ إن ومُ » :طَرؾُمقل اهلل 

 :طىم٤مل: أرأي٧م إن ىمتٚم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أشمٙمٗمر قمٜمل ظمٓم٤مي٤مي؟ وم٘مك٤مل َرؾُمكقل اهلل  ش؟ىمٝمػ ومٙم٦م» :ط

شيـ هم١من صمػميؾ فمٙمٝمف ايمًالم وم٣مل رم ذيمؽٞمٔمؿ وأٞم٦م ص٣مزمر حمت٤ًم َمٗمٌؾ نمغم َمدزمر، إٓ ايمد  »
(1)

. 

 َػفس٠ ذْٛب ايػٗٝد
ٓ ايمدـي»وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  ـ ايمٔم٣مص وفمـ فمٌد اهلل زـم فمٚمرو زم شيٕمٖمر اهلل يمٙمُمٜمٝمد ىمؾ رء إ

(2)
، 

ومك٠مًم٘مك متكرات  شدم اجلٛمل٥م» إن ىمتٚم٧م؟ ىم٤مل: اهللىم٤مل رضمؾ: أيـ أٟم٤م ي٤م َرؾُمقل  :ىم٤مل  وقمـ ضم٤مسمر

شتؾيمـ ذم يده صمؿ ىم٤مشمؾ طمتك ىمُ 
(3)

وأصكح٤مسمف طمتكك  طاٟمٓمٚمؼ َرؾُمقل اهلل  :ىم٤مل  وقمـ أٟمس ،

ٓ يٗمدَمـ أضمد َمٛم٘مؿ إلم رء ضمتك »: طر وضم٤مء اعمنميمقن، وم٘م٤مل َرؾُمقل اهلل ؾمٌ٘مقا اعمنميملم إمم سمد

 شومقَمقا إلم صمٛمل٥م فمرولٜم٣م ايمًلاموات وإرض»: طومدٟم٤م اعمنميمقن وم٘م٤مل َرؾُمقل اهلل  شأىمقن أٞم٣م دوٞمف

 : ي٤م َرؾُمقل اهلل ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًكاموات وإرض؟ ىمك٤مل:ىم٤مل ي٘مقل قمٛمػم سمـ احلامم إٟمّم٤مري 

ىم٤مل: ٓ واهلل يك٤م َرؾُمكقل  شَم٣م حيٚمٙمؽ فمعم ومقيمؽ زمخ زمخ؟»: طوم٘م٤مل َرؾُمقل اهلل ىم٤مل: سم: سم:!  شٞمٔمؿ»

وم٠مظمرج مترات ُمـ ىمرٟمف  شهم١مٞمؽ َمـ أهٙمٜم٣م» اهلل إٓ رضم٤مء أن أيمقن ُمـ أهٚمٝم٤م. ىم٤مل:
(4)

ومجٕمؾ ي٠ميمكؾ  

سمام يم٤من ُمٕمف ُمـ اًمتٛمر صمؿ ومرُمك ُمٜمٝمـ، صمؿ ىم٤مل: ًمئـ أٟم٤م طمٞمٞم٧م طمتك آيمؾ متراي هذه إهن٤م حلٞم٤مة ـمقيٚم٦م، 

شؿ طمتك ىمتؾىم٤مشمٚمٝم
(5)

. 

 ٚإنساَ٘ هلِزض٢ اهلل عِٓٗ فٛش ايػٗدا٤ ٚ
ًٓ يٕمٚمٛمقٟمك٤م اًم٘مكرآن واًمًكٜم٦م، ومٌٕمك٨م  طضم٤مء ٟم٤مس إمم اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمٛمف  أن اسمٕم٨م ُمٕمٜم٤م رضم٤م

ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل هلؿ اًم٘مراء، ومٞمٝمؿ ظم٤مزم طمرام، ي٘مكرؤون اًم٘مكرآن ويتدارؾمكقٟمف رضماًل إًمٞمٝمؿ ؾمٌٕملم 
                                                                          

 ٓ اًمديـ.إ( سم٤مب ُمـ ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمٗمرت ظمٓم٤مي٤مه 2996ُمًٚمؿ  ه روا (2)

 (.2997ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 ( سم٤مب صمٌقت اجلٜم٦م ًمٚمِمٝمٞمد.::29رواه ُمًٚمؿ   (3)

 اًم٘مرن هق: ضمٕم٦ٌم اًمٜمِم٤مب. (1)

 (.2:12رواه ُمًٚمؿ   (5)
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ٞمئقن سم٤معم٤مء ومٞمْمٕمقٟمف ذم اعمًجد، وحيتٓمٌقن ومٞمٌٞمٕمقٟمف ويِمؽمون سمف يتٕمٚمٛمقن، ويم٤مٟمقا سم٤مًمٜمٝم٤مر جي :سم٤مًمٚمٞمؾ

ومٕمروقا هلؿ وم٘متٚمكقهؿ ىمٌكؾ أن يٌٚمٖمكقا اعمٙمك٤من;  ،ط٦م وًمٚمٗم٘مراء، ومٌٕمثٝمؿ اًمٜمٌل ٗما اًمٓمٕم٤مم ٕهؾ اًمّمُّ 

وم٘م٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ سمٚمغ قمٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م أٟم٤م ىمد ًم٘مٞمٜم٤مك ومروٞمٜم٤م قمٜمؽ وروٞم٧م قمٜم٤م، وأشمك رضمؾ طمراًُم٤م ظمك٤مل أٟمكس 

 .طمتك أٟمٗمذه، وم٘م٤مل طمرام: ومزت ورب اًمٙمٕم٦ٌمُمـ ظمٚمٗمف ومٓمٕمٜمف سمرُمص 

إن إطمقاٞم٘مؿ ومد ومتٙمقا وإهنؿ وم٣ميمقا: ايمٙمٜمؿ زمٙملغ فمٛمل٣م ٞمٌٝمٛمل٣م أٞمل٣م وملد يمٗمٝمٛمل٣مك » :طهمٗم٣مل َرؽُمقل اهلل 

شهمروٝمٛم٣م فمٛمؽ وروٝم٦م فمٛم٣م
(1)

. 

قمـ ىمت٤مل سمدر وم٘م٤مل: ي٤م َرؾُمكقل اهلل همٌك٧م قمكـ أول  هم٤مب قمٛمل أٟمس سمـ اًمٜمي » وم٣مل: وفمٛمف 

اهلل أؿمٝمد) ىمت٤مل اعمنميملم ًمػميـ اهلل ُم٤م أصٜمع. ومٚمام يم٤من يقم أطمد اٟمٙمِمػ  ىمت٤مل ىم٤مشمٚم٧م اعمنميملم، ًمئـ

وأسمرأ إًمٞمؽ مم٤م صكٜمع هك١مٓء  (يٕمٜمل أصح٤مسمف)اعمًٚمٛمقن، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إ) أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء 

ي٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ اجلٜم٦م ورب اًمٜمي إ) أضمكد  : يٕمٜمل اعمنميملم( صمؿ شم٘مدم وم٤مؾمت٘مٌٚمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل

ومام اؾمتٓمٕم٧م ي٤م َرؾُمقل اهلل ُم٤م صٜمع! ىمك٤مل أٟمكس: ومقضمكدٟم٤م سمكف سمْمكًٕم٤م  :ُمـ دون أطمد. ىم٤مل ؾمٕمدرحيٝم٤م 

ؾ سمف اعمنميمقن، ومام قمرومكف تؾ وُمثّ وصمامٟملم ضسم٦م سم٤مًمًٞمػ أو ـمٕمٜم٦م سمرُمص أو رُمٞم٦م سمًٝمؿ، ووضمدٟم٤مه ىمد ىمُ 

ٱ ٻ ٻ ﴿ ىم٤مل أٟمس: يمٜم٤م ٟمرى أو ٟمٔمـ أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمف وذم أؿم٤ٌمهف .أطمد إٓ أظمتف سمٌٜم٤مٟمف

ش[13إضمزاب:]﴾ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
(2)

. 

 داز ايػٗدا٤
رأيل٦م ايمٙمٝمٙمل٥م رصمٙملكم أسمٝمل٣مين همِملٔمدا يب ايمُملجرة » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ؽمٚمرة 

شهل أضمًـ وأهمّمؾ مل أر ومط أضمًـ َمٛمٜم٣م، وم٣مٓ:أَم٣م هذه ايمدار همدار ايمُمٜمداء اهمٟمدطمالين دارً 
(3)

. 

 أزٚاح ايػٗدا٤
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :٠مًمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ هذه أي٦مؾم» فمـ َمنو  وم٣مل:

 .[269آل فمٚمران:] ﴾ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

أرواطمٝمكؿ ذم ضمكقف ـمكػم ظميك هلك٤م ىمٜم٤مديكؾ ُمٕمٚم٘مك٦م »ذًمؽ وم٘مك٤مل:  أُم٤م إٟم٤م ىمد ؾم٠مًمٜم٤م قمـ وم٣مل:

إًمكٞمٝمؿ رهبكؿ اـمالقمك٦م  شمنح ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت صمؿ شم٠موي إمم شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مديكؾ ومك٤مـمٚمعسم٤مًمٕمرش 

                                                                          

ٞمص ، وصكحوهكذا ًمٗمكظ ُمًكٚمؿ( 788( سم٤مب ُمـ يٜمٙمك٥م ذم ؾمكٌٞمؾ اهلل، وُمًكٚمؿ  3758رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.2496اًمؽمهمٞم٥م  

 ( سم٤مب صمٌقت اجلٜم٦م ًمٚمِمٝمٞمد.2:14(، وُمًٚمؿ  3762اًمٌخ٤مري  رواه  (1)

 ( سم٤مب درضم٤مت اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.3749ًمٌخ٤مري  ارواه  (3)
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ىم٤مًمقا أي رء ٟمِمتٝمل وٟمحـ ٟمنح ُمـ اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿمئٜم٤م. ومٗمٕمكؾ ذًمكؽ  ٞمًئ٤م؟ؿموم٘م٤مل: هؾ شمِمتٝمقن 

هبؿ صمالث ُمرات، ومٚمام رأوا أهنؿ ًمـ يؽميمقا ُمـ أن ي٠ًمًمقا ىم٤مًمقا: ي٤م رب ٟمريكد أن شمكرد أرواطمٜمك٤م ذم 

شأظمرى. ومٚمام رأى أن ًمٞمس هلؿ طم٤مضم٦م شمريمقا ةأضم٤ًمدٟم٤م طمتك ٟم٘متؾ ذم ؾمٌٞمٚمؽ ُمر
(1)

. 

 اجملاٖد ٜصٝب ايفسدٚع األع٢ً
وم٘م٤مًمك٧م: يك٤م  طاًمٜمٌكل  أن أم اًمرسمٞمع سمٜم٧م اًمؼماء، وهل أم طم٤مرصم٦م سمـ هاىمك٦م، أشمك٧م أٟمس وقمـ 

وم٢من يم٤من ذم اجلٜم٦م صؼمت وإن يم٤من همػم ذًمؽ  -تؾ يقم سمدر ويم٤من ىمُ  -َرؾُمقل اهلل أٓ حتدصمٜمل قمـ طم٤مرصم٦م 

يلل٣م أم ضم٣مرشملل٥م إهنلل٣م صمٛملل٣من دم اجلٛملل٥م وإن ازمٛمللؽ أصلل٣مب ايمٖمللردوس »اضمتٝمككدت قمٚمٞمككف ذم اًمٌٙمكك٤مء. وم٘مكك٤مل: 

شإفمعم
(2)

. 

 تهسِٜ املال٥ه١ يًػٗٝد
ىمد ُمثؾ سمف ومقوع سملم يديف، ومكذه٧ٌم  طضملء سم٠ميب إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل 

شَم٣م زايم٦م اظمال ٘م٥م سمٓمٙمف زمٟمصمٛمحتٜم٣م» :طأيمِمػ قمـ وضمٝمف ومٜمٝم٤م) ىمقم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 
(3)

. 

 اهلل ايػٗاد٠ بصدم فطٌ َٔ صًشت ْٝت٘ ٚضأٍ -19
 اهللسمٔم٣ملم ايمُمٜم٣مدة زمِملد  زمٙمٕملف  اهللؽمٟمل  َمـ» وم٣مل: طقل اهلل أن َرؽُم  وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ضُمٛمٝمػ 

شَمٛم٣مزل ايمُمٜمداء وإن َم٣مت فمعم همراؾمف
(4)

. 

شأفمْمٝمٜم٣م ويمق مل سمِمٌف ٣مَمـ ؿمٙم٤م ايمُمٜم٣مدة ص٣مدومً »:ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 
(5)

. 

 ايػٗٝد ال جيد َظ ايكتٌ
س ايمٗمتلؾ إٓ ىملام جيلد َم٣م جيلد ايمُملٜمٝمد َملـ َمل» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شأضمدىمؿ َمـ َمس ايمٗمرص٥م
(6)

. 
                                                                          

 (.2998رواه ُمًٚمؿ   (2)

 ( سم٤مب ُمـ أشم٤مه ؾمٝمؿ همرب وم٘متٚمف.3765ًمٌخ٤مري  ارواه  (1)

اهلل سمكـ  ( سم٤مب ُمكـ ومْمك٤مئؾ قمٌكد3582ًمِمٝمٞمد، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب فمؾ اعمالئٙم٦م قمغم ا3772رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 .طمرام واًمد ضم٤مسمر 

 ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب:2:1ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.2:19ُمًٚمؿ  رواه  (5)

(، 2779اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  رواه  صحٝمح: (6)
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 اجل١ٓ ذبت ظالٍ ايطٝٛف
ذم سمٕمض أي٤مُمف اًمتل ًم٘مل ومٞمٝمك٤م اًمٕمكدو اٟمتٔمكر  ط اهللأن َرؾُمقل   سمـ أيب أورم اهللوقمـ قمٌد 

ايمٔم٣مهمٝم٥م،  اهللأهي٣م ايمٛم٣مس ٓ سمتٚمٛمقا يمٗم٣مء ايمٔمدو واؽمٟميمقا » طمتك ُم٤مًم٧م اًمِمٛمس صمؿ ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل:

ايمٙمٜمؿ َمٛملزل ايم٘متل٣مب  -صمؿ ىم٤مل: -هم٣مصػموا، وافمٙمٚمقا أن اجلٛم٥م حت٦م ـمالل ايمًٝمقفهم١مذا يمٗمٝمتٚمقهؿ 

شوجمري ايمًح٣مب وه٣مزم إضمزاب، اهزَمٜمؿ واٞمٌمٞم٣م فمٙمٝمٜمؿ
(1)

. 

اخلٝمللؾ َمٔمٗمللقد دم ٞمقاصللٝمٜم٣م اخلللغم إلم يللقم »ىمكك٤مل:  ط اهللأن َرؾُمككقل  وقمككـ اسمككـ قمٛمككر 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(2)

. 

 فطٌ ايجبات يف اجلٗاد -21
فمج٤م رزمٛم٣م فمز وصمؾ َمـ رصملؾ نملزا دم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد

ف همرصمع ضمتك أهريؼ دَمف همٝمٗملقل اهلل فملز ٝمهمٔمٙمؿ َم٣م فمٙم -يٕمٜمل أصح٤مسمف – ؽمٌٝمؾ اهلل فمز وصمؾ هم٣مهنزم

شوصمؾ ظمال ٘متف: اٞمٓمروا إلم فمٌدي رصمع رنم٥ٌم همٝمام فمٛمدي وؾمٖمٗم٥م مم٣م فمٛمدي ضمتك أهريؼ دَمف
(3)

. 

  ضبٌٝ اهللفطٌ َٔ استبظ فسًضا أٚ ْاق١ يف -21
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ ومللللل٣مل اهلل سمٔمللللل٣ملم:

 .[60ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ې

 ٣مزمل٣مهلل وسمِملديٗمً  ٣مإيامًٞمل اهللدم ؽمٌٝمؾ  ٣مَمـ اضمتٌس همرؽًم » :طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شزمقفمده هم١من ؾمٌٔمف وريف وروشمف وزمقيمف دم َمٝمزاٞمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(4)

. 

سمٜم٤مىم٦م خَمُْٓمقَُمك٦م  ط اهلل ضم٤مء رضمؾ إمم َرؾُمقل :وم٣مل وفمـ أيب َمًٔمقد 
(5)

وم٘مك٤مل: هكذه ذم  ،

شيمؽ هب٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ؽمٌٔمام ٥م ٞم٣موم٥م ىمٙمٜم٣م خَمُْْمقََم٥م» :ط اهلل، وم٘م٤مل َرؾُمقل اهللؾمٌٞمؾ 
(6)

. 

اظمٛمٖمؼ فمعم اخلٝملؾ دم ؽملٌٝمؾ اهلل ىم٣ٌمؽملط يديلف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ ازمـ احلٛمٓمٙمٝم٥م 
                                                                          

 (.71:واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  

 وإُمر سم٤مًمّمؼم. ( سم٤مب يمراه٦م متٜمل ًم٘م٤مء اًمٕمدو2853(، وُمًٚمؿ  3915رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب اخلٞمؾ ذم ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.2982(، وُمًٚمؿ  3:62رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.4:92(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3647داود  أيب  صحٞمص ؾمٜمـ رواه أسمق داود. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم ضمًـ: (3)

 ٤م.( سم٤مب ُمـ اطمتٌس ومرؾًم 37:9اًمٌخ٤مري  اه رو (1)

 .خَمُْٓمقَُم٦م: أي جمٕمقل ذم رأؾمٝم٤م اخلٓم٤مم (5)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمّمدىم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وشمْمٕمٞمٗمٝم٤م.29:3رواه ُمًٚمؿ   (6)
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شزم٣ميمِمدوم٥م ٓ يٗمٌّمٜم٣م
(1)

. 

                                                                          

 (.7844  ذم صحٞمص اجل٤مُمعرواه أمحد وأسمق داود واحل٤ميمؿ. وصححف إًم٤ٌم)  صحٝمح: (2)
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 تعًُ٘ٚفطٌ اهلل ايسَٞ يف ضبٌٝ  فطٌ -22
وأفملدوا هللؿ َمل٣م » :وهق قمغم اعمٜمؼم ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

شاؽمتْمٔمتؿ َمـ ومقة أٓ إن ايمٗمقة ايمرَمل أٓ إن ايمٗمقة ايمرَمل أٓ إن ايمٗمقة ايمرَمل
(1)

. 

ارَمقا زمٛمل إؽمامفمٝمؾ هم١من »: قمغم ىمقم يٜمتّمٚمقن وم٘م٤مل طُمر اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمٚم٥م زمـ إىمقع 

َمل٣م : طوم٠مُمًؽ أطمد اًمٗمري٘ملم سم٠ميدهيؿ وم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل  ،٣م ارَمقا وأٞم٣م َمع زمٛمل همالنىم٣من راَمٝمً  أزم٣مىمؿ

شرَمقا وأٞم٣م َمٔم٘مؿ ىمٙم٘مؿا: طىم٤مل اًمٜمٌل  ؟يمٞمػ ٟمرُمل وأٟم٧م ُمٕمٝمؿ :ىم٤مًمقا يم٘مؿ ٓ سمرَمقن
(2)

. 

شهلقىمؿ -َمـ طمغمأو - فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمرَمل هم١مٞمف طمغم»:رهمٔمف وم٣مل وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص 
(3)

. 

ٟمّم٤مري يرُمٞم٤من ومَ  :رزم٣مح وم٣ملوفمـ فمْم٣مء زمـ أيب  ـ قمٛمػم ٕا ـ قمٌد اهلل وضم٤مسمر سم أطمكدمه٤م  ؾا ٛمَ رأي٧م ضم٤مسمر سم

ظمر .ومجٚمس ىمؾ رء يمٝمس َملـ ذىملر اهلل فملز وصملؾ »:ي٘مقل طيمًٚم٧م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل ًمف ٔا

إٓ أرزمع طمِم٣مل َمًم ايمرصمؾ زملكم ايمٕمرولكم وسمٟمديٌلف همرؽملف وَمالفمٌتلف أهٙملف وسمٔمٙملٝمؿ  -ؽمٜمق أو -همٜمق هلق

شايم٣ًٌمضم٥م
(4)

. 

ؽملتٖمتح فمٙملٝم٘مؿ أرولقن » ي٘مكقل: طؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :ومل٣مل وفمـ فمٗم٥ٌم زملـ فمل٣مَمر 

شوي٘مٖمٝم٘مؿ اهلل همال ئمجز أضمدىمؿ أن يٙمٜمق زمٟمؽمٜمٚمف
(5)

. 

َمـ زمٙمغ زمًٜمؿ همٜمق يمف » ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ٞمجٝمح فمٚمرو زمـ فم٥ًٌم 

شؾمت٦م قمنم ؾمٝماًم  ومٌٚمٖم٧م يقُمئذٍ  ،درصم٥م دم اجلٛم٥م
(6)

. 

شَمـ رَمك زمًٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٜمق يمف فمدل حمرر»: ي٘مقل طقل اهلل ؾمٛمٕم٧م رؾم :وم٣مل وفمٛمف 
(7)

. 

ا َمـ ؾم٣مب ؾمٝم٥ٌم دم اإلؽمالم ىم٣مٞم٦م يمف ٞملقرً » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣ملأيًّم٣م  وفمٛمف 
                                                                          

 قمٚمٞمف. ( سم٤مب ومْمؾ اًمرُمل واحل٨م2:28 رواه ُمًٚمؿ  (2)

 ( سم٤مب اًمتحريض قمغم اًمرُمل.3854 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

وصكححف رواه اًمٌزار واًمٓمؼما) ذم إوؾمط وىم٤مل وم٢مٟمف ُمـ ظمكػم ًمٕمكٌٙمؿ وإؾمكٜم٤مدمه٤م ضمٞمكد ىمكقي  صحٝمح: (3)

 (.2392إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

(، واًمًٚمًكٚم٦م 5645وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   .رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (1)

 (.426اًمّمحٞمح٦م  

 سم٤مب ومْمؾ اًمرُمل واحل٨م قمٚمٞمف. (2:29 رواه ُمًٚمؿ  (5)

 (.2395. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٜم٤ًمئل صحٝمح: (6)

رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص واحل٤ميمؿ وىمك٤مل صكحٞمص قمكغم ذـمٝمكام ومل  صحٝمح: (7)

 (.4254(، وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  2749ؽمُمذي  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمخيرضم٤مه
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يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ رَمك زمًٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٌٙمغ زمف ايمٔمدو أو مل يٌٙمغ ىم٣من يمف ىمٔمتلؼ رومٌل٥م وَملـ أفمتلؼ 

شا زمٔمّمقايمٛم٣مر فمّمقً روم٥ٌم َم٠مَمٛم٥م ىم٣مٞم٦م همداءه َمـ 
(1)

. 

َمـ زمٙمغ ايمٔمدو زمًٜمؿ رهملع اهلل يملف »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ىمٔم٤م زمـ َمرة 

أَم٣م إهن٣م يمٝم٦ًم زمٔمت٥ٌم أَمؽ ىم٤مل  ؟وُم٤م اًمدرضم٦م ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل ًمف قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٜمح٤مم .درصم٥م

شَم٣م زمكم ايمدرصمتكم َم٣م ٥م فم٣مم
(2)

. 

ـ أفمتؼ روم٥ٌمَمـ رَم» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وفمٛمف وم٣مل ٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل ىم٣من ىمٚم شك زًم
(3)

. 

َملـ »: اًمٓم٤مئػ ومًٛمٕمتف ي٘مقل ططم٤مسٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ َمٔمدان زمـ أيب ؿمٙمح٥م 

شؾمت٦م قمنم ؾمٝماًم  ومٌٚمٖم٧م يقُمئذٍ  :ىم٤مل .زمٙمغ زمًٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٜمق يمف درصم٥م دم اجلٛم٥م
(4)

. 

اإلؽمالم ىم٣مٞم٦م يمف ٞملقرا يلقم  َمـ ؾم٣مب ؾمٝم٥ٌم دم» يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ رَمك زمًٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل أطمْمٟم أو أص٣مب ىم٣من يمف زمٚمثؾ روم٥ٌم َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾ
(5)

. 

ىم٤مل ومرُمك رضمكؾ  شومقَمقا همٗم٣مسمٙمقا » :ٕصح٣مزمف وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فمٌد ايمًٙمٚمل 

شأوصم٤م هذا»: طسمًٝمؿ وم٘م٤مل 
(6)

. 

ـ أيب هريلرة  ا يللقم رَملك زمًلٜمؿ دم ؽمللٌٝمؾ اهلل ىمل٣من يملف ٞملقرً  َملـ»:طىمك٤مل رؾمككقل اهلل :ومل٣مل وفمل

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(7)

. 

شَمـ فمٙمؿ ايمرَمل شمؿ سمرىمف همٙمٝمس َمٛم٣م..»:طرؾمقل اهلل  ىم٤مل :وم٣مل وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 
(8)

. 

شَمٛم٣م..
(8)

. 
                                                                          

رواه اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص وأومرد اًمؽمُمذي ُمٜمف ذيمر اًمِمٞم٥م وأسمق داود ذيمر اًمٕمتؼ واسمكـ ُم٤مضمكف ذيمكر  صلحٝمح: (2)

ش ُمـ رُمك اًمٕمدو سمًٝمؿ ومٌٚمغ ؾمٝمٛمف أص٤مب أو أظمٓم٠م ومٕمكدل رىمٌك٦م» :ي٘مقل طاًمرُمل وًمٗمٔمف ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 (.2397وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .اًمٕمتؼ ذم آظمروروى احل٤ميمؿ ذيمر اًمرُمل ذم طمدي٨م و

 (.2398صححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  و .رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

 (.2399. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (3)

(، وصكحٞمص ؾمكٜمـ 7237ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   صححف إًمٌك٤م)و .رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

 (.4254اًمٜم٤ًمئل  

(، 3792. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم اًمّمككحٞمح٦م  رواه اًمٓمككؼما) سم٢مؾمككٜم٤مديـ رواة أطمككدمه٤م صم٘مكك٤مت صللحٝمح: (5)

 (.23:1وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.23:2. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمًـ: (6)

 (.23:3(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3666. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م  طمًـرواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد  صحٝمح: (7)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمرُمل واحل٨م قمٚمٞمف.:2:2  رواه ُمًٚمؿ (8)
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شَمـ سمٔمٙمؿ ايمرَمل شمؿ ٞمًٝمف همٜمل ٞمٔمٚم٥م صمحده٣م» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 
(1)

. 

 فطٌ اخلٛف يف ضبٌٝ اهلل -23
 َم٣م طم٣ميمط ومٙم٤م اَمرئ َمًلٙمؿ رهل٨م»ي٘مقل:  طؾمقل اهلل ؾمٛمٕم٧م ر وم٣ميم٦م:  فمـ فم٣م ُم٥م

(2)
 

شدم ؽمٌٝمؾ اهلل إٓ ضمرم اهلل فمٙمٝمف ايمٛم٣مر
(3)

. 

 إثِ َٔ َات ٚمل حيدخ ْفط٘ بايػصٚ
َمـ َم٣مت ومل يٕمز ومل حيلدث ٞمٖمًلف زمٕملزو َمل٣مت » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شفمعم ؾمٔم٥ٌم َمـ ٞمٖم٣م 
(4)

. 

  ضبٌٝ اهللفطٌ َٔ سبط٘ ايعرز عٔ اجلٗاد يف -24
ًٓ »: ذم همزاة وم٘م٤مل طيمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ صم٣مزمر  ، وٓ اَم٣م هسمؿ َمًلغمً  إن زم٣مظمديٛم٥م يمرصم٣م

شضمًٌٜمؿ ايمٔمذر وذم رواي٦م:- ضمًٌٜمؿ اظمرض :٣م إٓ ىم٣مٞمقا َمٔم٘مؿومْمٔمتؿ واديً 
(5)

. 

 فطٌ إخالص اي١ٝٓ يف اجلٗاد -25
اًمرضمكؾ ي٘م٤مشمكؾ ًمٚمٛمٖمكٜمؿ،  !اهلليك٤م َرؾُمكقل  همٗم٣مل: ط٣م أسمك ايمٛمٌل أن أفمرازمٝم   وفمـ أيب َمقؽمك 

وذم رواي٦م: ي٘م٤مشمؾ ؿمج٤مقم٦م، وي٘م٤مشمكؾ محٞمك٦م.  -واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمٞمذيمر، واًمرضمؾ ي٘م٤مشمؾ ًمػمى ُمٙم٤مٟمف

 اهللَمـ وم٣مسمؾ يمت٘ملقن ىمٙمٚمل٥م » :ط اهللوم٘م٤مل َرؾُمقل  ؟اهللومٛمـ ذم ؾمٌٞمؾ  -٤موذم رواي٦م: ي٘م٤مشمؾ همْمًٌ 

شهل ايمٔمٙمٝم٣م همٜمق دم ؽمٌٝمؾ اهلل
(6)

. 

َم٣م َمـ نم٣مزي٥م أو هيل٥م سمٕملزو » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

                                                                          

وؾمكط سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ صحٝمح: (2) زار واًمٓمؼما) ذم اًمّمكٖمػم وٕا ك٤م) ذم .رواه اًٌم ًٌٕم  =صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م وصكححف ا

= 23:5.) 

   اًمره٩م (: هق ظمٗم٘م٤من اًم٘مٚم٥م ُمـ ظمقف وٟمحقه. (1)

( واًمّمكحٞمح٦م  6727رواه أمحد وأظمرضمف اًمًكٞمقـمل. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   صحٝمح: (3)

 3338  ،)3665.) 

 ومل حيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو. ( سم٤مب ذم ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز2:21ٚمؿ  ُمًرواه  (1)

وذم روايك٦م:  ًمكف.ُمـ رواي٦م ضم٤مسمر واًمٚمٗمكظ  (2:22ُمًٚمؿ  رواه ، وُمـ رواي٦م أٟمس( 5272اًمٌخ٤مري   رواه (5)

 .شإٓ ذىمقىمؿ دم إصمر»

ًً ( سم٤مب ُمـ ؾم٠مل وهق ىم٤مئؿ قم٤معمً 234رواه اًمٌخ٤مري   (6) ( سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م ٤2:15م، وُمًٚمؿ  ٤م ضم٤مًم

 يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م.
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همتٕمٛمؿ وسمًٙمؿ إٓ ىم٣مٞمقا ومد سمٔمجٙمقا شمٙمثل أصمقرهؿ، وَم٣م َمـ نم٣مزي٥م أو هيل٥م ختٖملؼ وسمِمل٣مب إٓ سملؿ 

شأصمقرهؿ
(1)

. 

إن » :طائكذن زم ذم اًمًكٞم٤مطم٦م، وم٘مك٤مل اًمٜمٌكل  اهللي٤م َرؾُمكقل  :وم٣ملرصماًل أن  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شفمز وصمؾ اهللؽمٝم٣مضم٥م أَمتل اجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ 
(2)

. 

شومٖمٙم٥م ىمٕمزوة» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل    وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص
(3)

. 

شصم٣مهدوا اظمممىمكم زمٟمَمقايم٘مؿ وأٞمٖمً٘مؿ وأيمًٛمت٘مؿ» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس 
(4)

. 

 األَس بايصرب عٓد ايكتاٍ
ايمٔم٣مهمٝمل٥م، همل١مذا  اهللواؽمٟميمقا  ٓ سمتٚمٛمقا يمٗم٣مء ايمٔمدو» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

شيمٗمٝمتٚمقهؿ هم٣مصػموا
(5)

. 

 أفطٌ ايػٗدا٤ -26
أهمّمؾ ايمُملٜمداء ايملذيـ يٗمل٣مسمٙمقن دم ايمِملػ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: ٣مر ٔمٝمؿ زمـ مَه  فمـ ٞمُ 

أويمئؽ يتٙمٌْمقن دم ايمٕمرف ايمٔمعم َمـ اجلٛم٥م يّمحؽ إيملٝمٜمؿ  ،ٗمتٙمقاإول همال يٙمٖمتقن وصمقهٜمؿ ضمتك يُ 

ش ضم٣ًمب فمٙمٝمفرزمؽ هم١مذا وحؽ رزمؽ إلم فمٌد دم َمقؿمـ همال
(6)

. 

شصمقاده رَ ٗمِ دَمف وفمُ  َؽ ٖمِ أهمّمؾ ايمُمٜمداء َمـ ؽُم »:ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: فمـ أيب أَم٣مَم٥م 
(7)

. 

شصمقاده
(7)

. 

 أفطٌ اجلٗاد -27
أهمّمؾ اجلٜم٣مد َمـ وم٣مل ىمٙمٚم٥م ضملؼ فمٛملد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  وفمـ

                                                                          

 ( سم٤مب سمٞم٤من ىمدر صمقاب ُمـ همزا ومٖمٜمؿ وُمـ مل يٖمٜمؿ.2:17ُمًٚمؿ  رواه  (2)

٤م) ذم صحٞمص ؾمٜمرواه  ضمًـ: (1) ًٌٕم ٜمف ا  (.31:4( وصحٞمص اجل٤مُمع  3597داود  أيب ـ أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. وطم

 .اًم٘مٗمٚمك٦م (.54:4( وصحٞمص اجل٤مُمع  3598داود  أيب  صحٞمص ؾمٜمـ .أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمدرواه  صحٝمح: (3)

 اًمرضمقع. واعمراد اًمرضمقع ُمـ اًمٖمزو سمٕمد ومراهمف، وُمٕمٜم٤مه أٟمف يث٤مب ذم رضمققمف سمٕمد ومراهمف ُمـ اًمٖمزو.

(، 41:1  وصكحٞمص اجلك٤مُمع (3615  داودأيب  ٞمص ؾمكٜمـصكح٤مد صكحٞمص. أسمق داود سم٢مؾمٜمرواه  صحٝمح: (1)

 (.41:7وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  

 ( سم٤مب يمراه٦م متٜمل ًم٘م٤مء اًمٕمدو.2852( سم٤مب ٓ شمتٛمٜمقا ًم٘م٤مء اًمٕمدو، وُمًٚمؿ  3974رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.2218رواه أمحد واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (6)

 (.2219ٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًم صحٝمح: (7)
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شؽمٙمْم٣من صم٣م ر
(1)

. 

                                                                          

(، وصحٞمص 5455داود  أيب  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمصرواه اًمؽمُمذي وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف.  صحٝمح: (2)

 (.2211(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5123  ُم٤مضمفاسمـ 
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 ٕ بٝإ مجاع١ َٔ ايػٗدا٤ يف ثٛاب اآلخس٠ ٜٚػطًٛ
 ٜٚص٢ً عًِٝٗ خبالف ايكتٌٝ يف سسب ايهفاز

ايمُمٜمداء مخ٥ًم: اظمْمٔملقن »: ط اهللىم٤مل: ىم٤مل َرؾُمقل  قمـ أيب هريرة : ايمُمٜمداء مخ٥ًم 

شواظمٌْمقن وايمٕمريؼ وص٣مضم٤م اهلدم وايمُمٜمٝمد دم ؽمٌٝمؾ اهلل
(1)

. 

تكؾ ُمكـ ىمُ  اهللىم٤مًمقا: ي٤م َرؾُمقل  َم٣م سمٔمدون ايمُمٜمداء همٝم٘مؿ؟» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: وفمٛمف 

َملـ »؟ ىم٤مل: اهلل!ىم٤مًمقا: ومٛمـ ي٤م َرؾُمقل شيمٗمٙمٝمؾ اإن ؾمٜمداء أَمتل إذً »ومٝمق ؿمٝمٞمد، ىم٤مل:  اهللذم ؾمٌٞمؾ 

همٜمق ؾمٜمٝمد، وَمـ َم٣مت دم ايمْم٣مفمقن همٜمق ؾمٜمٝمد،  اهللهمٜمق ؾمٜمٝمد، وَمـ َم٣مت دم ؽمٌٝمؾ  اهلل تؾ دم ؽمٌٝمؾومُ 

شوَمـ َم٣مت دم ايمٌْمـ همٜمق ؾمٜمٝمد، وايمٕمريؼ ؾمٜمٝمد
(2). 

 ٤فطٌ َٔ قتٌ دٕٚ ٖرٙ األغٝا -28
تلؾ دون َم٣ميملف همٜملق َملـ ومُ » :ط اهللقل كككىم٤مل َرؾُم  وم٣مل:  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

شؾمٜمٝمد
(3)

. 

 :ومل٣مل وفمـ أيب إفمقر ؽمٔمٝمد زمـ زيد زمـ فمٚمرو زمـ ٞمٖمٝمؾ أضمد ايمٔممملة اظمُملٜمقد هللؿ زم٣مجلٛمل٥م 

تؾ دون دَمف همٜمق ؾملٜمٝمد، وَملـ تؾ دون َم٣ميمف همٜمق ؾمٜمٝمد، وَمـ ومُ َمـ ومُ »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل 

شتؾ دون ديٛمف همٜمق ؾمٜمٝمد، وَمـ ومتؾ دون أهٙمف همٜمق ؾمٜمٝمدومُ 
(4)

. 

أرأيك٧م إن ضمك٤مء  اهللوم٘م٤مل: يك٤م َرؾُمكقل  ط اهللضم٤مء رضمؾ إمم َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ىمك٤مل:  .شوم٣مسمٙملف»ىم٤مل: أرأيك٧م إن ىمك٤مشمٚمٜمل؟ ىمك٤مل:  .شؽهمال سمٔمْمف َم٣ميم» ىم٤مل: ؟رضمؾ يريد أظمذ ُم٤مزم

شهق دم ايمٛم٣مر»ىم٤مل:  ؟أرأي٧م إن ىمتٚمتفىم٤مل:  .همٟمٞم٦م ؾمٜمٝمد»ىم٤مل:  ؟أرأي٧م إن ىمتٚمٜمل
(5)

. 

يمٙمُمٜمٝمد فمٛملد اهلل ؽمل٦م »: طقمـ اعم٘مداد سمـ ُمٕمد يٙمرب، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  شمقاب ايمُمٜمٝمد:

يلٟمَمـ َملـ ايمٖملزع و طمِم٣مل: يٕمٖمر يمف دم أول دهمٔم٥م ويرى َمٗمٔمده َمـ اجلٛم٥م، وجي٣مر َمـ فملذاب ايمٗملػم،

                                                                          

 اًمِمٝمداء.( سم٤مب سمٞم٤من 2:25( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمجػم إمم اًمٔمٝمر، وُمًٚمؿ  735رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب سمٞم٤من اًمِمٝمداء.2:26ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.252( سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ دون ُم٤مًمف، وُمًٚمؿ  3459رواه اًمٌخ٤مري   (3)

أيب  وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ طمدي٨م طمًـ صحٞمص. :أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.3691  ُم٤مضمف(، وصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 7556(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5883  داود

ـ 251ُمًٚمؿ  رواه  (5)  ُم٤مل همػمه سمٖمػم طمؼ يم٤من اًم٘م٤مصد ُمٝمدر اًمدم ذم طم٘مف.ىمّمد أظمذ ( سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُم
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ايمدٞمٝم٣م وَم٣م همٝمٜم٣م، ويزوج اشمٛمكم وؽمٌٔمكم  َمٛمٜم٣م طمغم َمـ ٥مإىمػم، ويقوع فمعم رأؽمف سم٣مج ايمقوم٣مر، ايمٝم٣مومقسم

شويُمٖمع دم ؽمٌٔمكم َمـ أوم٣مرزمف ايمٔمكمزوصم٥م َمـ احلقر 
(1)

. 

 فطٌ اإلسطإ إىل األضري -29
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿  وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

ڈ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڎ  ڎ  ڌ 

 .[21-8]اإلٞم٣ًمن:  ﴾ڈ ژ

ومج٤مءت سمرضمؾ ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ي٘مك٤مل  دٍ جْ ٌؾ ٟمَ  ىمِ ظمٞماًل  طٕم٨م رؾمقل اهلل سم» :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

 طومرسمٓمقه سم٤ًمري٦م ُمـ ؾمكقاري اعمًكجد ومخكرج إًمٞمكف رؾمكقل اهلل  ،ًمف صمامُم٦م سمـ أصم٤مل ؾمٞمد أهؾ اًمٞمامُم٦م

وإن شمكٜمٕمؿ شمكٜمٕمؿ قمكغم  ،٘متكؾ شم٘متكؾ ذا دمشمإن  ،قمٜمدي ي٤م حمٛمد ظمكػم :وم٘م٤مل ش؟َم٣مذا فمٛمدك ي٣م شمامَم٥م» :وم٘م٤مل

َمل٣م » :طمتك يم٤من اًمٖمد وم٘م٤مل ًمف طاعم٤مل ومًؾ شمٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م ومؽميمف رؾمقل اهلل  وإن يمٜم٧م شمريد ;ؿم٤ميمر

وإن يمٜمك٧م  ،وإن شم٘متؾ شم٘متكؾ ذا دم ،قمٜمدي ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ إن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر :وم٘م٤مل شفمٛمدك ي٣م شمامَم٥م؟

َمل٣م فمٛملدك يل٣م » :طمتك يم٤من سمٕمد اًمٖمد وم٘مك٤مل ًمكف طشمريد اعم٤مل ومًؾ شمٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م. ومؽميمف رؾمقل اهلل 

وإن يمٜم٧م شمريد اعم٤مل  ،وإن شم٘متؾ شم٘متؾ ذا دم ،قمٜمدي ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ إن شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ قمغم ؿم٤ميمر :٤ملوم٘م ش؟شمامَم٥م

ومك٤مٟمٓمٚمؼ إمم ٟمخكؾ ىمريك٥م ُمكـ اعمًكجد  شأؿمٙمٗمقا شمامَم٥م»: طومًؾ شمٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿمئ٧م. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 !يك٤م حمٛمكد ،ا قمٌكده ورؾمكقًمفأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدً  :وم٤مهمتًؾ صمؿ دظمؾ اعمًجد وم٘م٤مل

هلل ُم٤م يم٤من قمغم وضمف إرض وضمف أسمٖمض إزم ُمـ وضمٝمؽ وم٘مد أصٌص وضمٝمؽ أطم٥م اًمقضمكقه يمٚمٝمك٤م وا

وواهلل ُمك٤م يمك٤من ُمكـ  ;إزم واهلل ُم٤م يم٤من ُمـ ديـ أسمٖمض إزم ُمـ ديٜمؽ وم٠مصٌص ديٜمؽ أطم٥م اًمديـ يمٚمف إزم

وإن ظمٞمٚمؽ أظمذشمٜمل وأٟمك٤م أريكد اًمٕمٛمكرة  ،سمٚمد أسمٖمض إزم ُمـ سمٚمدك وم٠مصٌص سمٚمدك أطم٥م اًمٌالد يمٚمٝم٤م إزم

  :أصكٌقت؟ وم٘مك٤مل :وأُمره أن يٕمتٛمر ومٚمكام ىمكدم ُمٙمك٦م ىمك٤مل ًمكف ىم٤مئكؾ طومٌنمه رؾمقل اهلل  ؟شمرىومامذا 

 واهلل ٓ يك٠مشمٞمٙمؿ ُمكـ اًمٞمامُمك٦م طمٌك٦م طمٜمٓمك٦م طمتكك يك٠مذن ومٞمٝمك٤م  طٓ وًمٙمٜمل أؾمٚمٛم٧م ُمكع رؾمكقل اهلل 

 .(1)شط رؾمقل اهلل

                                                                          

طمدي٨م طمًـ صكحٞمص همريك٥م. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (2)

 (.4945اعمِمٙم٤مة  و(، ::38  ُم٤مضمف(، وصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 6293(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2774 

سمك٤مب  (561 واظمتٍمكه اًمٌخك٤مري ، سم٤مب رسمط إؾمػم وطمًٌف، وضمكقاز اعمكـ قمٚمٞمكف( 2875 ٚمؿ رواه ُمً (1)

  ذم اعمًجد.أيًْم٤م  آهمت٤ًمل إذا أؾمٚمؿ، ورسمط إؾمػم
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(11) 
 أبٛاب اجلٓا٥ص
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 فطٌ َٔ أسب يكا٤ اهلل -1

َمـ أضم٤م يمٗم٣مء اهلل أضم٤م اهلل يمٗم٣مءه وَمـ ىملره يمٗمل٣مء » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م فمـ فم٣م ُم٥م 

يملٝمس ذيملؽ ويم٘ملـ  :ىم٤مل ؟ي٤م ٟمٌل اهلل أيمراهٞم٦م اعمقت ومٙمٚمٜم٤م يٙمره اعمقت :وم٘مٚم٧م .اهلل ىمره اهلل يمٗم٣مءه

مم زمرمح٥م اهلل وروقاٞمف وصمٛمتف أضمل٤م يمٗمل٣مء اهلل همٟمضمل٤م اهلل يمٗمل٣مءه وإن ايم٘مل٣مهمر إذا زمممل اظم٠مَمـ إذا زمُ 

شىمره اهلل يمٗم٣مءهزمٔمذاب اهلل وؽمخْمف ىمره يمٗم٣مء اهلل و
(1)

. 

َمـ أضم٤م يمٗم٣مء اهلل أضم٤م اهلل يمٗم٣مءه وَمـ ىمره يمٗمل٣مء اهلل » :ط رؾمقل اهلل ىم٤مل :وم٣مل وفمـ أٞمس 

يمٝمس ذيمؽ ىمراهٝم٥م اظمقت ويم٘مـ اظمل٠مَمـ  :ىم٤مل .يمٚمٜم٤م يٙمره اعمقت !ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚمٜم٤م .ىمره اهلل يمٗم٣مءه

وإن  ،ٗمل اهلل همٟمضم٤م اهلل يمٗم٣مءهي صم٣مءه ايمٌُمغم َمـ اهلل همٙمٝمس رء أضم٤م إيمٝمف َمـ أن ي٘مقن ومد يمإذا ضُم 

ي صم٣مءه َم٣م هق ص٣م ر إيمٝمف َمـ ايممم أو َم٣م يٙمٗمك َمـ ايمممل هم٘ملره يمٗمل٣مء اهلل ايم٘م٣مهمر إذا ضُم أو  -ايمٖم٣مصمر

شهم٘مره اهلل يمٗم٣مءه
(2)

. 

إذا أضمل٤م فمٌلدي يمٗمل٣م ل  :ومل٣مل اهلل فملز وصملؾ» :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شأضم٦ٌٌم يمٗم٣مءه وإذا ىمره يمٗم٣م ل ىمره٦م يمٗم٣مءه
(3)

. 

َمـ أضم٤م يمٗم٣مء اهلل أضمل٤م اهلل يمٗمل٣مءه وَملـ ىملره » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م 

شيمٗم٣مء اهلل ىمره اهلل يمٗم٣مءه
(4)

. 

ايمٙمٜملؿ َملـ آَملـ زملؽ وؾملٜمد أين رؽملقيمؽ » ومل٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

د أين رؽمقيمؽ همح٤ٌم إيمٝمف يمٗم٣مءك وؽمٜمؾ فمٙمٝمف ومّم٣مءك وأومٙمؾ يمف َمـ ايمدٞمٝم٣م وَمـ مل ي٠مَمـ زمؽ ومل يُمٜم

شهمال حت٤ٌم إيمٝمف يمٗم٣مءك وٓ سمًٜمؾ فمٙمٝمف ومّم٣مءك وأىمثر يمف َمـ ايمدٞمٝم٣م
(5)

. 

 ايٛص١ٝ ٚايعدٍ فٝٗا فطٌ -2
وذم -َمًٙمؿ يمف رء يقيص همٝمف يٌٝم٦م همٝمف يمٝمٙمتكم  اَمرئَم٣م ضمؼ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ ازمـ فمٚمر 

ُمك٤م ُمكرت  :سمـ قمٛمر ي٘مكقل ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل :ىم٤مل ٟم٤مومع. شإٓ ووصٝمتف َم٘متقزم٥م فمٛمده -شمالث يمٝم٣مل» :رواي٦م
                                                                          

 (.3795 وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل7253  رواه اًمٌخ٤مري (2)

 (.4596  صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م . وصححف إًم٤ٌم) ذمرواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص صحٝمح: (1)

 (.8176  رواه اًمٌخ٤مري (3)

 ( سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل.3794  ، وُمًٚمؿ(7253  رواه اًمٌخ٤مري (1)

صكحٞمص اجلك٤مُمع  وصكححف إًمٌك٤م) ذماًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف، أيب  رواه اسمـ صحٝمح: (5)

 (.:431(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2449(، واًمّمحٞمح٦م  2422 
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ي٘مقل ذًمؽ إٓ وقمٜمدي وصٞمتل ُمٙمتقسم٦م طقمكم ًمٞمٚم٦م ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 
(1)

. 

أي اًمّمكدىم٦م أقمٔمكؿ  !يك٤م رؾمكقل اهلل :وم٘م٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

أن سمِمد  وأٞم٦م صحٝمح ؾمحٝمح ختُمك ايمٖمٗمر وسمٟمَمؾ ايمٕمٛمك وٓ متٜمؾ ضمتك إذا زمٙمٕمل٦م »: ىم٤مل ؟اأضمرً 

شيمٖمالن ىمذا ويمٖمالن ىمذا وومد ىم٣من يمٖمالن ىمذااحلٙمٗمقم ومٙم٦م 
(2)

. 

 فطٌ تًكني احملتطس ال إي٘ إال اهلل -3
ش٥مدطمؾ اجلٛم اهللَمـ ىم٣من آطمر ىمالَمف ٓ إيمف إٓ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ َمٔم٣مذ   

 (3)
 .

َم٣م َمـ ٞمٖمس متقت وهل سمُمٜمد أن ٓ إيملف إٓ اهلل وأين رؽملقل اهلل يرصملع ذيملؽ إلم »ىم٤مل:  وقمٜمف 

شقومـ إٓ نمٖمر اهلل يمفومٙم٤م َم
(4)

. 

 ايهف عُا ٜس٣ َٔ املٝت َٔ َهسٚٙفطٌ  -4

هم٘ملتؿ فمٙمٝملف  ٣مَمـ نمًؾ َمٝمًتل» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  -طأؽمٙمؿ َمقلم َرؽُمقل اهلل  -فمـ أيب راهمع

شيمف أرزمٔمكم َمرة اهللنمٖمر 
(5)

. 

 دفٓ٘ تػٝٝع املٝت ٚسطٛز فطٌ -5
وُمك٤م هكـ يك٤م  :ىمٞمؾ .اظمًٙمؿ ؽم٦م ضمؼ اظمًٙمؿ فمعم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

إذا يمٗمٝمتف همًٙمؿ فمٙمٝمف وإذا دفم٣مك همٟمصمٌف وإذا اؽمتٛمِمحؽ هم٣مٞمِملح يملف وإذا فمْملس  :ىم٤مل ؟رؾمقل اهلل

شهمُمٚمتف وإذا َمرض همٔمده وإذا َم٣مت هم٣مسمٌٔمف
(6)

. 

                                                                          

 ( يمت٤مب اًمقصٞم٦م.2738 وُمًٚمؿ سم٤مب اًمقص٤مي٤م،  -ب اًمقص٤مي٤م ( يمت٤م3698 اًمٌخ٤مريرواه  (2)

( سم٤مب سمٞم٤من 2143  وُمًٚمؿ( سم٤مب أي اًمّمدىم٦م أومْمؾ وصدىم٦م اًمِمحٞمص اًمّمحٞمص، 2464  رواه اًمٌخ٤مري (1)

أن سمِملد  » :إٓ أٟمكف ىمك٤مل( 3976  داودأيب  صحٞمص ؾمٜمـوأن أومْمؾ اًمّمدىم٦م صدىم٦م اًمّمحٞمص اًمِمحٞمص، 

 .شٗمروأٞم٦م صحٝمح ضمريص سمٟمَمؾ ايمٌٗم٣مء وختُمك ايمٖم

داود أيب  صكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـو صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد. :واحل٤ميمؿ وىم٤مل أسمق داود اهور صحٝمح: (3)

 (.:758صحٞمص اجل٤مُمع  (، و4227 

اجلك٤مُمع  صحٞمصو (،48:7  ُم٤مضمفطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ . وُم٤مضمفرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ  طمًـ (1)

 (.3389(، واًمّمحٞمح٦م  68:4 

 (.45:3وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. :٤ميمؿ وىم٤ملرواه احل صحٝمح: (5)

 45:3.) 

 (.3273  رواه ُمًٚمؿ (6)
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 :وي٘مكقل .اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚملف وٓ خيذيملف» :ىم٣من يٗمقل طأن ايمٛمٌل   وفمـ ازمـ فمٚمر

يمٙمٚمًلٙمؿ فملعم  :ويم٤من ي٘مكقل .اشمٛم٣من همٝمٖمر  زمٝمٛمٜمام إٓ زمذٞم٤م حيدشمف أضمدمه٣موايمذي ٞمٖمز زمٝمده َم٣م سمقاد 

يُمٚمتف إذا فمْمس وئمقده إذا َمرض ويٛمِمحف إذا نم٣مب أو ؾمٜمد ويًٙمؿ فمٙمٝملف إذا يمٗمٝملف  :اظمًٙمؿ ؽم٦م

شوجيٝمٌف إذا دفم٣مه ويتٌٔمف إذا َم٣مت
(1)

. 

اهلل مخس َمـ فمٚمٙمٜمـ دم يقم ىمتٌلف » يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

ش٣م وراح إلم اجلٚمٔم٥م وأفمتؼ روم٥ٌم٣م وؾمٜمد صمٛم٣مزة وص٣مم يقَمً َمـ أهؾ اجلٛم٥م َمـ فم٣مد َمريًّم 
(2)

. 

شفمقدوا اظمرى واسمٌٔمقا اجلٛم٣م ز سمذىمرىمؿ أطمرة» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمٛمف 
(3)

. 

َمـ ؾمٜمد اجلٛم٣مزة ضمتك يِمعم فمٙمٝمٜم٣م همٙملف وملغماط » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شَمثؾ اجلٌٙمكم ايمٔمٓمٝمٚمكم» :ىم٤مل ؟وُم٤م اًم٘مػماـم٤من :ىمٞمؾسمدهمـ همٙمف ومغماؿم٣من  وَمـ ؾمٜمده٣م ضمتك
(4)

. 

إذ ـمٚمع ظم٤ٌمب ص٤مطم٥م  ا قمٜمد اسمـ قمٛمر أٟمف يم٤من ىم٤مقمدً  وقمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

إٟمكف ؾمكٛمع رؾمكقل اهلل  ؟ي٘مكقل ؟ي٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أٓ شمًٛمع ُم٤م ي٘مقل أسمق هريرة :اعم٘مّمقرة وم٘م٤مل

َمـ زمٝمتٜم٣م وصعم فمٙمٝمٜم٣م واسمٌٔمٜم٣م ضمتك سمدهمـ ىم٣من يمف ومغماؿم٣من َمـ إصمر  َمـ طمرج َمع صمٛم٣مزة» ي٘مقل: ط

وم٠مرؾمكؾ اسمكـ قمٛمكر إمم  شىمؾ ومغماط َمثؾ أضمد وَمـ صعم فمٙمٝمٜم٣م شمؿ رصمع ىم٣من يمف َمـ إصمر َمثلؾ أضملد

ي٠ًمهل٤م قمـ ىمقل أيب هريرة صمؿ يرضمع إًمٞمف ومٞمخؼمه سمام ىم٤مًم٧م وأظمذ اسمكـ قمٛمكر ىمٌْمك٦م ُمكـ  قم٤مئِم٦م 

صدق أسمق هريرة وميب اسمكـ قمٛمكر  :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م :ضمع وم٘م٤ملطمَم اعمًجد ي٘مٚمٌٝم٤م ذم يده طمتك ير

ًم٘مد ومرـمٜم٤م ذم ىمراريط يمثػمة  :سم٤محلَم اًمذي يم٤من ذم يده إرض صمؿ ىم٤مل
(5)

. 

َمـ صعم فمعم صمٛم٣مزة همٙمف وملغماط وإن ؾملٜمد دهمٛمٜمل٣م همٙملف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ شمقزم٣من 

                                                                          

 (.45:6. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٝمح: (2)

 (، وصحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م4363، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

 (.2134ًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (، وا797 

(، :457. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  رواه أمحد واًمٌزار واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (3)

 (.2:92واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  

( سمك٤مب ومْمكؾ اًمّمكالة قمكغم اجلٜمك٤مزة 56:  وُمًكٚمؿ( سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ، 2372  رواه اًمٌخ٤مري (1)

٣م َملـ اسمٌلع صمٛمل٣مزة َمًلٙمؿ إيامًٞمل» وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري شٕمرمه٣م َمثؾ أضمدأص» وذم رواي٦م عمًٚمؿ وهمػمهواشم٤ٌمقمٝم٤م، 

٣م وىم٣من َمٔمف ضمتك يِمعم فمٙمٝمٜم٣م ويٖمرغ َمـ دهمٛمٜم٣م هم١مٞمف يرصمع َمـ إصمر زمٗمغماؿمكم ىملؾ وملغماط َمثلؾ أضملد واضمت٣ًمزمً 

 .شوَمـ صعم فمٙمٝمٜم٣م شمؿ رصمع ومٌؾ أن سمدهمـ هم١مٞمف يرصمع زمٗمغماط

 شم٤ٌمقمٝم٤م.( سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة وا56: رواه ُمًٚمؿ  (5)
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شومغماؿم٣من ايمٗمغماط َمثؾ أضمد
(1)

. 

ومًكئؾ  .ش٣مسمٌع صمٛم٣مزة ضمتك يِمعم فمٙمٝمٜم٣م هم١من يمف ومغماؿًمل َمـ» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر 

 .شَمثؾ أضمد» :قمـ اًم٘مػماط وم٘م٤مل طرؾمقل اهلل 

 :ىم٤مل أسمكق سمٙمكر ش؟َمـ أصٌح َمٛم٘مؿ ايمٝمقم ص٣م اًم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل : وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

َملـ فمل٣مد َملٛم٘مؿ ايمٝملقم » :ىمك٤مل .أٟمك٤م :ىمك٤مل أسمكق سمٙمكر ش؟َمـ أؿمٔمؿ َمٛم٘مؿ ايمٝمقم َمً٘مٝمٛم٣م» :وم٘م٤مل .أٟم٤م

وم٘م٤مل رؾمكقل  .أٟم٤م :ىم٤مل أسمق سمٙمر ش؟َمـ سمٌع َمٛم٘مؿ ايمٝمقم صمٛم٣مزة» :وم٘م٤مل .أٟم٤م :وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ش؟َمريّم٣م

شَم٣م اصمتٚمٔم٦م هذه اخلِم٣مل ومط دم رصمؾ إٓ دطمؾ اجلٛم٥م» :طاهلل 
(2)

. 

 فطٌ تػطٌٝ املٛت٢ ٚتهفِٝٓٗ -6
 ٚسفس ايكبٛز يٛد٘ اهلل تعاىل

ؼمه اهلل َمـ ايملذٞمقب وَملـ ٣م همًؼمه ؽمَمـ نمًؾ َمٝمتً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل:  فمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شىمٖمٛمف ىم٣ًمه اهلل َمـ ايمًٛمدس
(3)

. 

 اإلضساع باجلٓاش٠ ٚتعذٌٝ ايدفٔ فطٌ -7
ص٣محل٥م همخغم سمٗمدَمقهن٣م إيمٝمف وإن  أهفمقا زم٣مجلٛم٣مزة هم١من سمؽ» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

شسمؽ ؽمقى ذيمؽ هممم سمّمٔمقٞمف فمـ روم٣مزم٘مؿ
(4)

. 

٤م ويمٜم٤م ٟمٛمٌمك ُمِمكٞمً  ضمٜم٤مزة قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤ميص أٟمف يم٤من ذم » :وفمـ فمٝمٝمٛم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ أزمٝمف

شٟمرُمؾ رُماًل  طًم٘مد رأيتٜم٤م وٟمحـ ُمع رؾمقل اهلل :ومرومع صقشمف ىم٤مل ٤م ومٚمح٘مٜم٤م أسمق سمٙمرة ظمٗمٞمٗمً 
(5)

.. 

شرُماًل 
(5)

.. 

 ايدعا٤ يًُٝت ٚإسطإ ايجٓا٤ عًٝ٘ فطٌ -8
                                                                          

 =حمٚملد وايمذي ٞمٖملس»(، ورواه اسمـ ُم٤مضمف أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر سمـ يمٕم٥م وزاد ذم آظمره 57:رواه ُمًٚمؿ  ( 2)

 .شزمٝمده ايمٗمغماط أفمٓمؿ َمـ أضمد هذا=

 ( سم٤مب ُمـ مجع اًمّمدىم٦م وأقمامل اًمؼم.2139رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 (.٦3464م  (، واًمّمحٞمح7514رواه اًمٓمؼما). وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (3)

 هاع سم٤مجلٜم٤مزة.( سم٤مب اإل55: وُمًٚمؿ  (2363  رواه اًمٌخ٤مري (1)

قمكثامن  :صحٞمص ًمٙمـ ىمقًمف :داود وىم٤ملأيب  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمصرواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل صحٝمح: (5)

 رُمال: اًمًػم يم٠مٟمف اًمقصم٥م. :(، ىمقًمف4621ؿم٤مذ، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   اًمٕم٤ميصأيب  قمثامن اسمـ



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 162

          :إذا ومرغ ُمكـ دومكـ اعمٞمك٧م وىمكػ قمٚمٞمكف وم٘مك٤مل: طيم٤من اًمٜمٌل » :وم٣مل فمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من  

فُ  ايمت ْثٌِٝم٦َم  يَمفُ  َوؽَمُٙمقا ٕطَِمٝمُ٘مؿْ  ؽْمَتْٕمِٖمُرواا» َٟمُل  أنَ  هَم١مِٞم  ًْ ش ُي
(1)

. 

صمؿ  ،شوصم٦ٌم» :وم٘م٤مل اسمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػمً  طُمروا قمغم اًمٜمٌل » :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شإن زمٔمّم٘مؿ فمعم زمٔمض ؾمٜمٝمد :صمؿ ىم٤مل ،شوصم٦ٌم» :ا وم٘م٤ملُمروا سم٠مظمرى وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ذ  
(2)

. 

وصمٌل٦م وصمٌل٦م » :طوم٘مك٤مل ٟمٌكل اهلل  اُمر سمجٜمك٤مزة ومك٠مصمٜمل قمٚمٞمٝمك٤م ظمكػمً » :لوم٣م وفمـ أٞمس 

قمٛمر  :وم٘م٤مل .شوصم٦ٌم وصم٦ٌم وصم٦ٌم» :طوم٘م٤مل ٟمٌل اهلل  اوُمر سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ذ   ،شوصم٦ٌم

وُمر سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمل  شوصم٦ٌم وصم٦ٌم وصم٦ٌم» :وم٘مٚم٧م اومداك أيب وأُمل ُمر سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ظمػم  

ا وصم٦ٌم َمـ أشمٛمٝمتؿ فمٙمٝمف طمغمً » :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  .ش٦موصم٦ٌم وصم٦ٌم وصمٌ» :وم٘مٚم٧م اقمٚمٞمٝم٤م ذ  

شا وصم٦ٌم يمف ايمٛم٣مر أٞمتؿ ؾمٜمداء اهلل دم إرضيمف اجلٛم٥م وَمـ أشمٛمٝمتؿ فمٙمٝمف ذ  
(3)

. 

ومٛمرت هبكؿ ضمٜمك٤مزة ومك٠مصمٜمقا  ىمدُم٧م اعمديٜم٦م ومجٚم٧ًم إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :وفمـ أيب إؽمقد وم٣مل

ا وم٘م٤مل قمٛمر وضم٧ٌم ا قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ظمػم  وضم٧ٌم صمؿ ُمر سم٠مظمرى وم٠مصمٜمق: ا وم٘م٤مل قمٛمر قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ظمػمً 

ُم٤م وضم٧ٌم ي٤م أُمكػم  :وم٘مٚم٧م :وضم٧ٌم ىم٤مل أسمق إؾمقد :ا وم٘م٤مل قمٛمرصمؿ ُمر سم٤مًمث٤مًمث٦م وم٠مصمٜمقا قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ذ  

 :ىمك٤مل .أيام َمًٙمؿ ؾملٜمد يملف أرزمٔمل٥م ٞمٖملر زمخلغم أدطمٙملف اهلل اجلٛمل٥م»: طىمٚم٧م يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  :اعم١مُمٜملم ىم٤مل

شصمؿ مل ٟم٠ًمًمف قمـ اًمقاطمد شواشمٛم٣من» :ن ىم٤ملواصمٜم٤م:وم٘مٚمٜم٤م شوشمالشم٥م» :وصمالصم٦م وم٘م٤مل:وم٘مٚمٜم٤م
(4)

. 

َم٣م َمـ َمًٙمؿ يٚمقت همٝمُمٜمد يمف أرزمٔم٥م أهؾ أزمٝم٣مت َمـ صمغماٞملف » :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس  

شا إٓ وم٣مل اهلل ومد ومٌٙم٦م فمٙمٚم٘مؿ همٝمف ونمٖمرت يمف َم٣م ٓ سمٔمٙمٚمقنإدٞمكم إهنؿ ٓ ئمٙمٚمقن إٓ طمغمً 
(5)

. 

شسمٔمٙمٚمقن
(5)

. 

َم٣م َمـ فمٌد َمًٙمؿ يٚملقت همٝمُملٜمد  » وصمؾ: يرويف فمـ رزمف فمز طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة و 

يمف شمالشم٥م أزمٝم٣مت َمـ صمغماٞمف إدٞمكم زمخغم إٓ وم٣مل اهلل فمز وصمؾ ومد ومٌٙم٦م ؾمٜم٣مدة فم٣ٌمدي فمعم َم٣م فمٙمٚمقا 

شونمٖمرت يمف َم٣م أفمٙمؿ
(6)

. 

إذا دقمل إمم ضمٜم٤مزة ؾم٠مل قمٜمٝم٤م وم٢من أصمٜمكل قمٚمٞمٝمك٤م  :طيم٤من رؾمقل اهلل » :وم٣مل وفمـ أيب ومت٣مدة 

                                                                          

  (.5871( وصحٞمص اجل٤مُمع  4332داود  أيب  .وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـرواه أسمق داود صحٝمح: (2)

 (.4344داود  أيب  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ ،رواه أسمق داود صحٝمح: (1)

 واًمٚمٗمظ ًمف.، ا( سم٤مب ومٞمٛمـ يثٜمك قمٚمٞمف ظمػمً :5: وُمًٚمؿ  ،(2412  رواه اًمٌخ٤مري (3)

 ٧م.( سم٤مب صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم2413  رواه اًمٌخ٤مري (1)

 (.4626ف، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق يٕمغم واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمح ضمًـ: (5)

 (.4627وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .ؿمٞم: ُمـ أهؾ اًمٌٍمة مل يًٛمفرواه أمحد قمـ  ضمًـ: (6)
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شقمٚمٞمٝم٤م ومل يّمؾِّ  شؾمٟمٞم٘مؿ هب٣م»:قمٚمٞمٝم٤م همػم ذًمؽ ىم٤مل ٕهٚمٝم٤مظمػم ىم٤مم ومّمغم قمٚمٞمٝم٤م وإن أصمٜمل 
(1)

. 

 :ىمكد ُمك٤مت ىم٤مًمك٧م :ُم٤م ومٕمؾ يزيد سمـ ىمٞمس ًمٕمٜمكف اهلل ىمك٤مًمقا ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  :وفمـ جم٣مهد وم٣مل

ٓ » :ىمك٤مل طإن رؾمكقل اهلل  :أؾمتٖمٗمر اهلل ىم٤مًمك٧م :ُم٤م ًمؽ ًمٕمٜمتف صمؿ ىمٚم٧م :وم٠مؾمتٖمٗمر اهلل وم٘م٤مًمقا هل٤م

شدَمقاسمًٌقا إَمقات هم١مهنؿ أهمّمقا إلم َم٣م وم
(2)

. 

 شٜاز٠ ايسداٍ ايكبٛز فطٌ -9
اؽملتٟمذٞم٦م ريب » :ىمؼم أُمف ومٌٙمك وأسمٙمك ُمـ طمقًمف وم٘مك٤مل طزار اًمٜمٌل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة  

دم أن أؽمتٕمٖمر هل٣م همٙمؿ ي٠مذن رم واؽملتٟمذٞمتف دم أن أزور ومػمهل٣م هملٟمذن رم هملزوروا ايمٗمٌلقر هم١مهنل٣م سملذىمر 

شاظمقت
(3)

. 

إين هنٝمت٘مؿ فمـ زي٣مرة ايمٗمٌقر همزوروهل٣م » :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

شهم١من همٝمٜم٣م فمػمة
(4)

. 

ومد ىمٛم٦م هنٝمت٘مؿ فمـ زي٣مرة ايمٗمٌقر » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  زمـ زمريدة فمـ أزمٝمفؽمٙمٝمامن وفمـ 

شهمٗمد أذن ظمحٚمد دم زي٣مرة ومػم أَمف همزوروه٣م هم١مهن٣م سمذىمر أطمرة
(5)

. 

 ٤م ًمٚمرضمك٤مل واًمٜمًك٤مء صمكؿ أذن ٤م قم٤مُم  ٞمً هنك قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر هن طىمد يم٤من اًمٜمٌل  :وم٣مل احل٣مهمظ

 .يم٤مٟم٧م اًمرظمّم٦م قم٤مُم٦م :ًمٚمرضم٤مل ذم زي٤مرهت٤م واؾمتٛمر اًمٜمٝمل ذم طمؼ اًمٜم٤ًمء وىمٞمؾ

شًمٕمـ زوارات اًم٘مٌقر: طأن رؾمقل اهلل » وفمـ أيب هريرة 
(6)

. 

                                                                          

 (.4628وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ،رواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص صحٝمح: (2)

إذا َمل٣مت صل٣مضمٌ٘مؿ » رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وهق قمٜمد اًمٌخ٤مري دون ذيمر اًم٘مّم٦م وٕيب داود صحٝمح: (1)

 (.2:47(، وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  8422، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  شهمدفمقه ٓ سمٗمٔمقا همٝمف

 رسمف قمز وضمؾ ذم زي٤مرة ىمؼم أُمف. ط( سم٤مب اؾمتئذان اًمٜمٌل 87:  رواه ُمًٚمؿ (3)

 (.4654، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  أمحد ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمصرواه  صحٝمح: (1)

(، 2165  وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي ،رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص صحٝمح: (5)

 (.:548وصحٞمص اجل٤مُمع  

ؾمكٚمٛم٦م وومٞمكف  أيب واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف يمٚمٝمؿ ُمـ رواي٦م قمٛمر سمـأيًْم٤م  رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (6)

وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ضمك٤مُمع  ،هريرة وىم٤مل اًمؽمُمذي طمدي٨م طمًـ صحٞمصأيب  يمالم قمـ أسمٞمف قمـ

وىمكد رأى سمٕمكض أهكؾ ٤م قمغم احلكدي٨م. (. ىم٤مل اًمِمٞم: إًم٤ٌم) شمٕمٚمٞم٘مً 2881(، واعمِمٙم٤مة  2167اًمؽمُمذي  

 اًمرضم٤مل واًمٜمًك٤مء ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر ومٚمام رظمص دظمؾ ذم رظمّمتف ط اًمٕمٚمؿ أن هذا يم٤من ىمٌؾ أن يرظمص اًمٜمٌل

 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٟمام يمره زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜم٤ًمء ًم٘مٚم٦م صؼمهـ ويمثرة ضمزقمٝمـ.و
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 فطٌ ايصال٠ ع٢ً اجلٓاش٠ -11 

ٙملف وملغماط هم فمٙمٝمٜم٣م َمـ ؾمٜمد اجلٛم٣مزة ضمتك يِمعم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل :فمـ أيب هريرة  

َمثللؾ اجلٌٙمللكم  :ىمكك٤مل ؟وُمكك٤م اًم٘مػماـمكك٤من :. ىمٞمككؾضمتللك سمللدهمـ ىملل٣من يمللف ومغماؿملل٣من ه٣موَمللـ ؾمللٜمد

شايمٔمٓمٝمٚمكم
(1)

، ويم٠مٟمكف شايمٗمغماط أفمٓمؿ َملـ أضملد هلذا» ُم٤مضمفسمـ يمٕم٥م قمٜمد اسمـ يب . وذم رواي٦م أُ 

ىمت٤م يمف ومغماؿم٣من َملـ أصملر »أؿم٤مر إمم اجلٌؾ قمٜمد ذيمر احلدي٨م، وذم طمدي٨م واصمٚم٦م قمٜمد اسمـ قمدي 

. وم٠موم٤مدت هذه اًمرواي٦م سمٞم٤من وضمف اًمتٛمثٞمؾ سمجٌكؾ شزاٞمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أشمٗمؾ َمـ صمٌؾ أضمدأطمٖمٜمام دم َمٝم

اًمثقاب اعمرشم٥م قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ، وذم طمدي٨م اًم٤ٌمب ُمـ اًمٗمقائكد همكػم ُمك٤م  زٟم٦مأطمد وأن اعمراد سمف 

شم٘مدم اًمؽمهمٞم٥م ذم ؿمٝمقد اعمٞم٧م، واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره، واحلض قمكغم آضمكتامع ًمف،واًمتٜمٌٞمكف قمكغم قمٔمكؿ 

ل ٛمف ًمٚمٛمًٚمؿ ذم شمٙمثػم اًمثقاب عمـ يتقمم أُمره سمٕمكد ُمقشمكف، وومٞمكف شم٘مكدير إقمكامومْمؾ اهلل وشمٙمري

ًٌ  سمٜم٦ًٌم ومٝم٤مم وإُم٤م قمغم طم٘مٞم٘متف واهلل أقمٚمؿ٤م ًمألإوزان إُم٤م شم٘مري
(2)

اسمكـ  َث دِّ طُم  :ىم٤مل . وقمـ ٟم٤مومع

 –أيمثر أسمق هريرة قمٚمٞمٜم٤م ومّمدىم٧م  :ي٘مقل: ُمـ يتٌع ضمٜم٤مزة ومٚمف ىمػماط. وم٘م٤مل قمٛمر أن أسم٤م هريرة 

: ًم٘مد ومرـمٜمك٤م  وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ي٘مقًمف، طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :أيب هريرة وىم٤مًم٧م – يٕمٜمل قم٤مئِم٦م

ذم ىمراريط يمثػمة
 (3)

. 

                                                                          

ـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ، وُمًٚمؿ  2372رواه اًمٌخ٤مري   (2)  .( سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م56:(، سم٤مب ُم

 ( سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ.4/318ومتص اًم٤ٌمري.   (1)

: ىمقًمف أيمثر قمٚمٞمٜم٤م، أي ذم ذيمر إضمكر أو ذم يمثكرة احلكدي٨م يم٠مٟمكف ظمٌمك (، ىم٤مل اًمٙمرُم٤م)56:رواه ُمًٚمؿ   (3)

ؾمٚمٛم٦م قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ومٌٚمغ ذًمؽ أيب  ًمٙمثرة رواي٤مشمف أن يِمتٌف قمٚمٞمف سمٕمض إُمر اٟمتٝمك، ووىمع ذم رواي٦م

اسمـ قمٛمر: ومتٕم٤مفمٛمف وذم رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمكقر وم٘مك٤مم أسمكق هريكرة وم٠مظمكذ سمٞمكده 

ي٘مكقل. ومكذيمره.  ططمتك أشمٞم٤م قم٤مئِم٦م وم٘م٤مل هلك٤م: يك٤م أم اعمك١مُمٜملم، أٟمِمكدك اهلل أؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م

همكرس اًمكقدي ط مل يِمٖمٚمٜمل قمكـ رؾمكقل اهلل   رواي٦م اًمقًمٞمد. وم٘م٤مل أسمق هريرة:اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ. وزاد ذم :وم٘م٤مًم٧م

سمكـ ا٤مل ًمكف أيمٚم٦م يٓمٕمٛمٜمٞمٝم٤م أو يمٚمٛم٦م يٕمٚمٛمٜمٞمٝم٤م. ىمكط وٓ صٗمؼ سم٤مٕؾمقاق، وإٟمام يمٜم٧م أـمٚم٥م ُمـ رؾمقل اهلل 

هريكرة ذم احلٗمكظ، أيب  وأقمٚمٛمٜم٤م سمحديثف. وذم هذه اًم٘مّم٦م دًٓم٦م قمغم متٞمكزط يمٜم٧م أًمزُمٜم٤م ًمرؾمقل اهلل  :قمٛمر

وأن إٟمٙم٤مر اًمٕمٚمامء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ىمديؿ، وومٞمف اؾمتٖمراب اًمٕم٤ممل ُم٤م مل يّمؾ إمم قمٚمٛمف وقمدم ُم٤ٌمٓة احل٤مومظ 

 ،احلدي٨م اًمٜمٌقي واًمتحرز ومٞمف واًمتٜم٘مٞم٥م قمٚمٞمف سم٢مٟمٙم٤مر ُمـ مل حيٗمظ، وومٞمف ُم٤م يم٤من اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمتث٧ٌم ذم

اًم٤ٌمري.  ومتص وومٞمف دًٓم٦م قمغم ومْمٞمٚم٦م اسمـ قمٛمر ُمـ طمرصف قمغم اًمٕمٚمؿ وشم٠مؾمٗمف قمغم ُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص

: أي ُمـ قمدم اعمقافم٦ٌم قمغم طمْمقر اًمدومـ، سمكلم قًمف: ًم٘مد ومرـمٜم٤م ذم ىمراريط يمثػمة ىم سم٤مب ومْمؾ اشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز.

قمكغم  سمـ قمٛمكر يّمككميم٤من ا :يؼ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ ؾم٤ممل قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤ملذًمؽ ُمًٚمؿ ذم روايتف ُمـ ـمر

اًمّمكحٞمص اعمًكٜمد ُمكـ أذيمك٤مر اًمٞمكقم واًمٚمٞمٚمك٦م اجلٜم٤مزة صمؿ يٜمٍمف ومٚمام سمٚمٖمف طمدي٨م أسمق هريرة ومذيمره. اٟمٔمر: 
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ىم٤مل أسمكق سمٙمكر:  ش؟َمـ أصٌح َمٛم٘مؿ ايمٝمقم ص٣م اًم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

أسمكق ىمك٤مل  ش؟٣مهمٚمـ أؿمٔمؿ َمٛم٘مؿ ايمٝمقم َمً٘مٝمٛمً » :ىم٤مل أسمق سمٙمر: أٟم٤م. ىم٤مل ش؟همٚمـ سمٌع صمٛم٣مزة» :أٟم٤م. ىم٤مل

َمل٣م »: طوم٘مك٤مل اًمرؾمكقل  .ىمك٤مل أسمكق سمٙمكر: أٟمك٤م ش؟٣مايمٝمقم َمريًّمل َمٛم٘مؿ همٚمـ فم٣مد» :ىم٤مل .سمٙمر: أٟم٤م

شاصمتٚمٔمـ دم اَمرئ إٓ دطمؾ اجلٛم٥م
(1)

.   

مخس َمـ فمٚمٙمٜمـ دم يقم ىمتٌلف اهلل » يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

شاح يقم اجلٚمٔم٥م، وأفمتؼ روم٥ٌم٣م، ور٣م، وؾمٜمد صمٛم٣مزة، وص٣مم يقَمً فم٣مد َمريًّم  َمـ َمـ أهؾ اجلٛم٥م:
(2)

. 

 فطٌ َٔ َات ي٘ أسد فصرب ٚاستطب -11
ڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم: 

 .[257، 256]ايمٌٗمرة: ﴾ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

: همل١من اإذا ضميسمؿ اظمريض أو اظمٝم٦م همٗمقيمقا طمغمً » :طاهلل ىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣ميم٦م فمـ أم ؽمٙمٚم٥م  

 اهللوم٘مٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  طُم٤مت أسمق ؾمٚمٛم٦م أشمٞم٧م اًمٜمٌل  ومٚمامىم٤مًم٧م:  .يمقناظمال ٘م٥م ي٠مَمٛمقن فمعم َم٣م سمٗمق

 :وم٘مٚمك٧م شضمًلٛم٥م كٜملؿ انمٖملر رم ويملف، وأفمٗمٌٛملل َمٛملف فمٗمٌلومقرم: ايمٙم» ىم٤مل: .إن أسم٤م ؾمٚمٛم٦م ىمد ُم٤مت

شطا ُمـ هق ظمػم زم ُمٜمف: حمٛمدً اهلل وم٠مقم٘مٌٜمل 
(3)

. 

: إٞم٣م هلل وإٞمل٣م َم٣م َمـ فمٌد سمِمٝمٌف َمِمٝم٥ٌم همٝمٗمقل» :ي٘مقل ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣ميم٦موفمٛمٜم٣م  

سمٔمل٣ملم دم َمِملٝمٌتف  اهللا َمٛمٜمل٣م إٓ آصملره إيمٝمف راصمٔمقن، ايمٙمٜمؿ اؤصمرين دم َمِملٝمٌتل واطمٙملػ رم طملغمً 

زم  اهللومك٠مظمٚمػ  ط اهللقذم أسمق ؾمٚمٛم٦م ىمٚم٧م يمام أُمر) َرؾُمقل ىم٤مًم٧م: ومٚمام شمُ  شا َمٛمٜم٣موأطمٙمػ يمف طمغمً 

شط اهللُمٜمف: َرؾُمقل  اظمػمً 
(4)

. 

 فطٌ َٔ َات صدٜك٘ أٚ قسٜب٘  -12

                                                                          

 ( ًمٚمِمٞم: / ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوى.35ص:  طم٤مؿمٞم٦م 

 ( سم٤مب ُمـ مجع اًمّمدىم٦م وأقمامل اًمؼم.2139رواه ُمًٚمؿ   (2)

إًمٌك٤م) ذم اًمّمكحٞمح٦م  ( وصكححف3857سمكـ طمٌك٤من  اواه اسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف. صكحٞمص ر صحٝمح: (1)

 (.4363صحٞمص اجل٤مُمع  (، و2134 

هٙمذا: إذا طميشمؿ اعمكريض أو اعمٞمك٧م قمكغم اًمِمكؽ، ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد اعمريض واعمٞم٧م :2:رواه ُمًٚمؿ   (3)

 وهمػمه اعمٞم٧م سمال ؿمؽ. ورواه أسمق داود

 .ل قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤م29:رواه ُمًٚمؿ   (1)
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 ب٘ عٓد اهلل عص ٚدٌفاستط
سمٔم٣ملم: َم٣م يمٔمٌدي اظم٠مَمـ فمٛملدي صملزاء إذا  اهلليٗمقل » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة 

ش٥مومٌّم٦م صٖمٝمف َمـ أهؾ ايمدٞمٝم٣م شمؿ اضمتًٌف إٓ اجلٛم
(1)

. 

                                                                          

 اهلل وضمكف ـمٚمك٥م: واحلًك٦ٌم آطمتًك٤مب .( سم٤مب اًمٕمٛمؾ اًمذي يٌتٖمل وضمكف اهلل ومٞمكف7171اًمٌخ٤مري   اهور (2)

 أو واًمّمكؼم، سم٤مًمتًكٚمٞمؿ وحتّمكٞمٚمف إضمر ـمٚم٥م إمم اًمٌدار هق اعمٙمروه٤مت وقمٜمد اًمّم٤محل٦م، سم٤مٕقمامل. وصمقاسمف

. اٟمٔمر اعمٓم٤مًمك٥م اًمٕم٤مًمٞمك٦م( ُمٜمٝم٤م اعمرضمق ًمٚمثقاب ٤مـمٚمًٌ  ومٞمٝم٤م اعمرؾمقم اًمقضمف قمغم هب٤م واًم٘مٞم٤مم اًمؼم أٟمقاع سم٤مؾمتٕمامل

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مال).
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 فطٌ َٔ َات ي٘ أٚالد صػاز -13
 ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺    ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

 .[75]ايمٖمروم٣من: 

سمٔم٣ملم ظمال ٘متلف: ومٌّملتؿ  اهللإذا َم٣مت ويمد ايمٔمٌد وم٣مل » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  فمـ أيب َمقؽمك  

همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ. همٝمٗمقل: همامذا وم٣مل فمٌدي؟  ؟ويمد فمٌدي؟ همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ. همٝمٗمقل: ومٌّمتؿ شمٚمرة هم٠ماده

شدم اجلٛم٥م وؽمٚمقه زمٝم٦م احلٚمد ٣مسمٔم٣ملم: ازمٛمقا يمٔمٌدي زمٝمتً  اهلل، همٝمٗمقل واؽمؼمصمعهمٝمٗمقيمقن: محدك 
(1)

. 

َم٣م َمـ َمًلٙمؿ يٚملقت يملف شمالشمل٥م مل يٌٙمٕملقا احلٛمل٧م إٓ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ أٞمس  

شاجلٛم٥م زمٖمّمؾ رمحتف إي٣مهؿ اهللأدطمٙمف 
(2)

. 

ٓ يٚمقت ٕضمد َمـ اظمًٙمٚمكم شمالشم٥م َملـ ايمقيملد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شٓ متًف ايمٛم٣مر إٓ حتٙم٥م ايمٗمًؿ
(3)

.
 

ذهك٥م  اهلليك٤م َرؾُمكقل » وم٘م٤مًمك٧م: ط اهللءت اُمرأة إمم َرؾُمقل ضم٤م :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

اصمتٚمٔمـ يقم ىملذا ». ىم٤مل: اهللٟم٠مشمٞمؽ ومٞمف شمٕمٚمٛمٜم٤م مم٤م قمٚمٛمؽ  ٤ماًمرضم٤مل سمحديثؽ وم٤مضمٕمؾ ًمٜم٤م ُمـ ٟمٗمًؽ يقُمً 

َم٣م َمٛم٘مـ َمـ اَمرأة سمٗملدم شمالشمل٥م َملـ » ، صمؿ ىم٤مل:اهللومٕمٚمٛمٝمـ مم٤م قمٚمٛمف  طوم٤مضمتٛمٕمـ وم٠مشم٤مهـ اًمٜمٌل  شوىمذا

شواشمٛمكم» :ط اهللوم٘م٤مًم٧م اُمرأة: واصمٜملم؟ وم٘م٤مل َرؾُمقل  شَمـ ايمٛم٣مر ٣مضمج٣مزمً ايمقيمد إٓ ىم٣مٞمقا هل٣م 
 (4)

. 

هل٤م  ٤مإًمٞمف شمدقمقه واؼمه أن صٌٞمً  طأرؾمٚم٧م إطمدى سمٜم٤مت اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد  

ارصمع إيمٝمٜم٣م همٟمطمػمه٣م أن هلل سمٔم٣ملم َم٣م أطمذ، ويمف َم٣م أفمْملك، وىملؾ » ذم اعمقت، وم٘م٤مل ًمٚمرؾمقل: ٤مأو اسمٜمً 

وذيمر مت٤مم احلدي٨م ش.....َمًٚمك، همٚمره٣م همٙمتِمػم ويمتحت٤ًم رء فمٛمد زمٟمصمؾ
(5)

. 

إذا ضمٚمس جيٚمس إًمٞمف ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف، وومٞمٝمؿ  طيم٤من ٟمٌل اهلل » وم٣مل: ي٣مس إوفمـ ومرة زمـ  

حييك رضمؾ ًمف اسمـ صٖمػم ي٠مشمٞمف ُمـ ظمٚمػ فمٝمره، ومٞم٘مٕمد سملم يديف، ومٝمٚمكؽ، ومك٤مُمتٜمع اًمرضمكؾ أن 

                                                                          

 (.45:2وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ ضمًـ: (2)

 .( سم٤مب ومْمؾ ُمـ يٛمقت ًمف وًمد ومٞمحتًٌف3745(، وُمًٚمؿ  22:2رواه اًمٌخ٤مري   (1)

ک  شمٕمك٤ممم: ﴿ اهللىمكقل : ُم٤م يٜمحؾ سمف اًم٘مًؿ وهق حتٚم٦م اًم٘مًؿو (1631) (، وُمًٚمؿ22:4رواه اًمٌخ٤مري   (3)

ضمٝمكٜمؿ،  ُمٜمّمكقب قمكغم فمٝمكر واًمقرود هق: اًمٕمٌقر قمغم اًمٍماط، وهق ضمن [82:ُمريؿ]﴾  ک گ گگ

 ُمٜمٝم٤م. اهللقم٤موم٤مٟم٤م 

 .( سم٤مب ومْمؾ ُمـ يٛمقت ًمف وًمد واًمٚمٗمظ ًمف3744(، وُمًٚمؿ  22:3رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .( سم٤مب اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م34:(، وُمًٚمؿ  2335رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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؟ ىمك٤مًمقا: يك٤م رؾمكقل َم٣م رم ٓ أرى هملالن» :وم٘م٤مل، طسمٜمف، ومحزن قمٚمٞمف، ومٗم٘مده اًمٜمٌل احلٚم٘م٦م ًمذيمر ا

، وم٠ًمًمف قمـ سمٜمٞمف، وم٠مظمؼمه أٟمف هٚمؽ، ومٕمزاه قمٚمٞمكف، صمكؿ طٜمٞمف اًمذي رأيتف هٚمؽ. ومٚم٘مٞمف اًمٜمٌل اهلل، سمُ 

إٓ إلم زم٣مب َمـ أزمقاب اجلٛمل٥م  اأن متتع زمف فمٚمرك، أو ٓ سمٟمي نمًد  ؟ي٣م همالن، أيام ىم٣من أضم٤م إيمٝمؽىم٤مل: 

ي٤م ٟمٌل اهلل، سمؾ يًٌ٘مٜمل إمم سمك٤مب اجلٜمك٦م ومٞمٗمتحٝمك٤م زم هلكق  ىم٤مل: ؟وصمدسمف ومد ؽمٌٗمؽ إيمٝمف يٖمتحف يمؽ

شهمذيمؽ يمؽ ىم٤مل: أطم٥م إزما 
(1)

. 

 ايػسب١ َٔ َات يف فطٌ -14
ُم٤مت رضمؾ سم٤معمديٜم٦م ممـ وًمد هب٤م ومّمغم قمٚمٞمف رؾمقل » :وم٣مل فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

إن ايمرصملؾ إذا » :ىمك٤مل ؟ومل ذاك يك٤م رؾمكقل اهلل :ىمك٤مًمقا شي٣م يمٝمتف َم٣مت زمٕمغم َمقيمده» :صمؿ ىم٤مل طاهلل 

شَم٣مت زمٕمغم َمقيمده ومٝمس زمكم َمقيمده إلم َمٛمٗمْمع أشمره دم اجلٛم٥م
(2)

. 

 فطٌ َٔ َات بايطاعٕٛ -15
شايمْم٣مفمقن ؾمٜم٣مدة يم٘مؾ َمًٙمؿ»ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أٞمس  

(3)
. 

٣م ئٌمثف اهلل فملعم ىم٣من فمذازمً » :قمـ اًمٓم٤مقمقن وم٘م٤مل طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م  

ٌٙم٘مؿ همجٔمٙمف اهلل رمح٥م يمٙمٚم٠مَمٛمكم َم٣م َمـ فمٌد ي٘مقن دم زمٙمد همٝم٘ملقن همٝملف همٝمٚم٘مل٧م ٓ خيلرج َمـ ىم٣من وم

ش٣م ئمٙمؿ أٞمف ٓ يِمٝمٌف إٓ َم٣م ىمت٤م يمف إٓ ىم٣من يمف أصمر ؾمٜمٝمدا حمتًًٌ ص٣مزمرً 
(4)

. 

 شزم٣ميمْمل٣مفمقنو همٛمل٣مء أَمتلل زمل٣ميمْمٔمـ» :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري  

وصمز أفمدا ٘مؿ َملـ اجللـ ودم » :ىم٤مل ؟قمقن٤مرومٜم٤مه ومام اًمٓمهذا اًمٓمٕمـ ىمد قم :طوم٘مٞمؾ ًمرؾمقل اهلل 

شىمؾ ؾمٜم٣مدة
(5)

. 

خيتِملؿ ايمُملٜمداء واظمتقهملقن فملعم » :ىمك٤مل طأن رؾمكقل اهلل  :وفمـ ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م  

همراؾمٜمؿ إلم رزمٛم٣م دم ايمذيـ يتقهمقن دم ايمْم٣مفمقن همتٗمقل ايمُمٜمداء: ومتٙمقا ىمام ومتٙمٛم٣م ويٗمقل اظمتقهمقن فملعم 
                                                                          

 (.8:74(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3199رواه اًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   صحٝمح: (2)

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ رواه اًمٜم٤ًمئل واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف ضمًـ: (1)

 (.2943اًمٜم٤ًمئل  

 ( سم٤مب سمٞم٤من اًمِمٝمداء.2:27ؾمقى اًم٘متؾ، وُمًٚمؿ   ( سم٤مب اًمِمٝم٤مدة ؾمٌع3786رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ( سم٤مب   أم طم٧ًٌم أن أصح٤مب اًمٙمٝمػ واًمرىمٞمؿ (.4398رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص وأسمق يٕمغم واًمٌزار واًمٓمكؼما). وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  صحٝمح: (5)

 هق اًمٓمٕمـ.(  اًمقضمز(: 2748  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ(، و2514( صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  5342 
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رؾمٜمؿ ىمام َمتٛم٣م همٝمٗمقل رزمٛم٣م: اٞمٓمروا إلم صمراضمٜمؿ همل١من أؾملٌٜم٦م صملراح همرؾمٜمؿ: إطمقاٞمٛم٣م َم٣مسمقا فمعم هم

شاظمٗمتقيمكم هم١مهنؿ َمٛمٜمؿ وَمٔمٜمؿ هم١مذا صمراضمٜمؿ ومد ؾم٣مهب٦م صمراضمٜمؿ
(1)

. 

 فطٌ املبطٕٛ ٚايػسٜل  -16
أُم٤م  :ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ سد خل٤مًمد سمـ قمرومٓم٦م أو ظم٤مًمد سمـ ؾمٚمٞمامن فمـ أيب إؽمح٣م  ايمًٌٝمٔمل وم٣مل: 

ٟمٕمؿ:وم٘م٤مل أطمدهؿ ًمّم٤مطمٌف شف زمْمٛمف مل ئمذب دم ومػمهَمـ ومتٙم»:ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 
(2)

. 

ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ ىمتكؾ  :ىم٤مًمقا ش؟َم٣م سمٔمدون ايمُمٜمٝمد همٝم٘مؿ»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة  

َملـ ومتلؾ » :ىم٤مل ؟ومٛمـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًمقا .شا يمٗمٙمٝمؾإن ؾمٜمداء أَمتل إذً » :ىم٤مل .ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمق ؿمٝمٞمد

ٝمد وَمـ َم٣مت دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٜمق ؾمٜمٝمد وَمـ َم٣مت دم ايمْم٣مفمقن همٜمق ؾملٜمٝمد وَملـ َمل٣مت دم دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٜمق ؾمٜم

شوايمٕمريؼ ؾمٜمٝمد» :أؿمٝمد قمغم أسمٞمؽ ذم هذا احلدي٨م أٟمف ىم٤مل :سـم ُم٘مًؿاىم٤مل  .شايمٌْمـ همٜمق ؾمٜمٝمد
(3)

. 

 فطٌ َٔ َات دٕٚ َاي٘ أٚ دَ٘ أٚ دٜٓ٘ أٚ أًٖ٘ -17
ي٤م رؾمكقل اهلل أرأيك٧م إن » :وم٘م٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة  

 :ىمك٤مل .شوم٣مسمٙملف» :أرأي٧م إن ىم٤مشمٚمٜمل ىمك٤مل :ىم٤مل .شهمال سمٔمْمف َم٣ميمؽ» :ضم٤مء رضمؾ يريد أظمذ ُم٤مزم ىم٤مل

شهق دم ايمٛم٣مر» :ىم٤مل ؟أرأي٧م إن ىمتٚمتف :ىم٤مل .شهمٟمٞم٦م ؾمٜمٝمد» :أرأي٧م إن ىمتٚمٜمل ىم٤مل
(4)

 

شَمـ ومتؾ دون َم٣ميمف همٜمق ؾمٜمٝمد» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 
(5)

. 

َمـ ومتؾ دون َم٣ميمف همٜملق ؾملٜمٝمد وَملـ »ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد 

شومتؾ دون دَمف همٜمق ؾمٜمٝمد وَمـ ومتؾ دون ديٛمف همٜمق ؾمٜمٝمد وَمـ ومتؾ دون أهٙمف همٜمق ؾمٜمٝمد
(6)

. 
                                                                          

يٟمي  »إٓ أٟمف ىم٤مل: ط رواه اًمٜم٤ًمئل، ورواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف قمـ قمت٦ٌم سمـ قمٌد قمـ اًمٜمٌل  صحٝمح: (2)

ايمُمٜمداء اظمتقهمقن زم٣ميمْم٣مفمقن همٝمٗمقل أصح٣مب ايمْم٣مفمقن: ٞمحلـ ؾملٜمداء همٝمٗمل٣مل: اٞمٓملروا همل١من ىم٣مٞمل٦م صملراضمٜمؿ 

وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ  ذًمؽومٞمجدوهنؿ يم، ش٣م ىمريح اظمًؽ همٜمؿ ؾمٜمداءىمجراح ايمُمٜمداء سمًٝمؾ دَمً 

 (.9175(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4275اًمٜم٤ًمئل  

ُمكـ همكػم ؿمكؽ  :رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل ظم٤مًمد سمكـ قمرومٓمك٦م صحٝمح: (1)

(، وصحٞمص اجل٤مُمع 2175طمدي٨م طمًـ همري٥م. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :وىم٤مل اًمؽمُمذي

 (.2521(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2684سمٞمص  (، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤م7572 

 (.2:26( وُمًٚمؿ   735رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.251رواه ُمًٚمؿ   (1)

( قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمكرو سمكـ اًمٕمك٤مص وذم روايك٦م اًمؽمُمكذي: 252( ورواه ُمًٚمؿ  3459رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 .شَمـ أريد َم٣ميمف زمٕمغم ضمؼ همٗم٣مسمؾ همٗمتؾ همٜمق ؾمٜمٝمد»ي٘مقل: ط ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 =طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص. وصكححف :رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمكـ ُم٤مضمكف واًمؽمُمكذي وىمك٤مل ح:صحٝم (6)
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 فطٌ َٔ َات باحلسٜل ٚصاسب ذات اجلٓب  -18
 ٚايٓفطا٤ متٛت بٛيدٖا يف بطٓٗا

ايمُمٜم٣مدة ؽمٌع ؽمقى ايمٗمتؾ دم ؽملٌٝمؾ اهلل اظمٗمتلقل دم »ىم٤مل:  ط أن رؾمقل اهلل   قمـ ضم٤مسمر سمـ قمتٞمؽ 

ص٣مضم٤م ذات اجلٛم٤م ؾمٜمٝمد واظمٌْمقن ؾمٜمٝمد وص٣مضم٤م و ايمٕمريؼ ؾمٜمٝمدو اظمْمٔمقن ؾمٜمٝمدو ،ؽمٌٝمؾ اهلل ؾمٜمٝمد

شاظمرأة متقت زمجٚمع ؾمٜمٝمدة و ايمذي يٚمقت حت٦م اهلدم ؾمٜمٝمدو احلريؼ ؾمٜمٝمد
(1)

. 

وملٌض دم رء َملٛمٜمـ همٜملق ؾملٜمٝمد مخس َمـ » :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  : فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

اظمٗمتقل دم ؽمٌٝمؾ اهلل ؾمٜمٝمد وايمٕمريؼ دم ؽمٌٝمؾ اهلل ؾمٜمٝمد واظمٌْمقن دم ؽملٌٝمؾ اهلل ؾملٜمٝمد واظمْمٔملقن دم 

 شؽمٌٝمؾ اهلل ؾمٜمٝمد وايمٛمٖم٣ًمء دم ؽمٌٝمؾ اهلل ؾمٜمٝمدة
(2)

. 

رمحكؽ  :دظمٚمٜم٤م قمغم قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ٟمٕمقده وم٠مهمٛمل قمٚمٞمف وم٘مٚمٜمك٤م :وم٣مل وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م  

وٟمحكـ ٟمكذيمر  طن يمٜم٤م ًمٜمح٥م أن متقت قمغم همػم هذا وإن يمٜم٤م ًمٜمرضمق ًمؽ اًمِمٝم٤مدة ومدظمؾ اًمٜمٌكل اهلل إ

وم٠مرم اًم٘مقم  ش؟وهمٝمؿ سمٔمدون ايمُمٜم٣مدة» هذا وم٘م٤مل:
(3)

أٓ دمٞمٌكقن رؾمكقل اهلل  :وحترك قمٌكد اهلل وم٘مك٤مل. 

ٜم٣مدة ودم ا يمٗمٙمٝمؾ إن دم ايمٗمتؾ ؾمإن ؾمٜمداء أَمتل إذً » ٟمٕمد اًمِمٝم٤مدة ذم اًم٘متؾ وم٘م٤مل: :صمؿ أضم٤مسمف هق وم٘م٤مل؟ ط

شايمْم٣مفمقن ؾمٜم٣مدة ودم ايمٌْمـ ؾمٜم٣مدة ودم ايمٕمر  ؾمٜم٣مدة ودم ايمٛمٖم٣ًمء يٗمتٙمٜم٣م ويمده٣م مجٔم٣م ؾمٜم٣مدة
(4)

. 

قم٤مد اسمـ أظمل ضمؼم إٟمّمك٤مري ومجٕمكؾ أهٚمكف  طأن رؾمقل اهلل » :وقمـ رسمٞمع إٟمّم٤مري  

دفمٜملـ » :طوم٘م٤مل رؾمكقل اهلل  .سم٠مصقاشمٙمؿ طٓ شم١مذوا رؾمقل اهلل  :يٌٙمقن قمٚمٞمف وم٘م٤مل هلؿ ضمؼم

ُم٤م يمٜم٤م ٟمرى أن يٙمقن ُمقشمؽ قمغم ومراؿمكؽ  :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ش٣م هم١مذا وصم٤م همٙمٝمً٘متـ٣م دام ضمٝم  يٌ٘مكم َم

ؽملٌٝمؾ ايمٗمتلؾ أوَم٣م ايمٗمتؾ إٓ دم  :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  .ططمتك شم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمع رؾمقل اهلل 

ا يمٗمٙمٝمؾ إن ايمْمٔمـ ؾمٜم٣مدة وايمٌْمـ ؾمٜم٣مدة وايمْم٣مفمقن ؾمٜم٣مدة وايمٛمٖمًل٣مء زمجٚملع اهلل إن ؾمٜمداء أَمتل إذً 

شحلر  ؾمٜم٣مدة وايمٕمر  ؾمٜم٣مدة وذات اجلٛم٤م ؾمٜم٣مدةؾمٜم٣مدة وا
(5)

. 

                                                                          

 (.7556(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2529(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  51:6ذم صحٞمص اًمٜم٤ًمئل   إًم٤ٌم)=

واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف. وصححف إًمٌك٤م) ذم  ُم٤مضمفأسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ و رواه ُم٤مًمؽ وأمحد صحٝمح: (2)

متلقت »ىمقًمف:   (.:484  صحٞمص اجل٤مُمعو (،2957(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  4222داود   أيب صحٞمص ؾمٜمـ 

  . أي: أهن٤م ُم٤مشم٧م ووًمده٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م  شزمجٚمع

 (.4365 اجل٤مُمع  (، وصحٞمص4274صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   رواه اًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم  صحٝمح: (1)

  . ىمقًمف أرم اًم٘مقم: أي ؾمٙمتقا  (3)

  . (24:5وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .ؼما) واًمٚمٗمظ ًمف ورواهتام صم٘م٤مترواه أمحد واًمٓم صحٝمح: (1)

 (.24:6  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م رواه اًمٓمؼما) ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمصصحٝمح: (5)
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 فطٌ َٔ َات باملد١ٜٓ -19
أؾمٖمع  أن يٚمقت زم٣مظمديٛم٥م همٙمٝمٚم٦م هب٣م هم١مين َمـ اؽمتْم٣مع» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ازمـ فمٚمر  

شظمـ يٚمقت هب٣م
(1)

. 

َملـ اؽملتْم٣مع » ومل٣مل: طَمـ شمٗمٝملػ أن رؽملقل اهلل  طىم٣مٞم٦م فمٛمد رؽمقل اهلل  وفمـ اَمرأة يتٝمٚم٥م 

ش٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥ما أو ؾمٖمٝمٔمً يٚمقت زم٣مظمديٛم٥م همٙمٝمٚم٦م هم١مٞمف َمـ َم٣مت هب٣م ىمٛم٦م يمف ؾمٜمٝمًد  َمٛم٘مؿ أن
(2)

. 

َمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ أن ٓ » يٗمقل: طوفمـ ايمِمٚمٝمت٥م اَمرأة حمٚمد زمٛمل يمٝم٧م أهن٣م ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل  

شيٚمقت إٓ زم٣مظمديٛم٥م همٙمٝمٚم٦م هب٣م هم١مٞمف َمـ يٚم٦م هب٣م ٞمُمٖمع يمف أو ٞمُمٜمد يمف
(3)

. 

 ٓاش٠ ٚدعٌ صفٛفِٗ ثالث١ فأنجستهجري املصًني ع٢ً اجل فطٌ -21

َم٣م َمـ َمٝم٦م يِمقم فمٙمٝمف أَم٥م َمـ اظمًٙمٚمكم يٌٙمٕملقن » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣ميم٦م: فمـ فم٣م ُم٥م  

شَم٣م ٥م ىمٙمٜمؿ يُمٖمٔمقن يمف إٓ ؾمٖمٔمقا همٝمف
(4)

. 

َم٣م َمـ رصملؾ َمًلٙمؿ يٚملقت همٝمٗملقم » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس  

شهمٝمف اهللإٓ ؾمٖمٔمٜمؿ  ؾمٝمًئ٣مزم٣مهلل  ٓ يممىمقنرصماًل فمعم صمٛم٣مزسمف أرزمٔمقن 
 (5)

. 

 افطٌ َٔ عص٣ َصاًب -21
َم٣م َمـ فمٌد َم٠مَمـ ئمزي أطم٣مه زمٚمِمٝم٥ٌم إٓ ىم٣ًمه اهلل » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ فمٚمرو زمـ ضمزم  

شَمـ ضمٙمؾ ايم٘مراَم٥م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(6)

. 
                                                                          

َمـ اؽملتْم٣مع َملٛم٘مؿ »رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل وًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف  صحٝمح: (2)

َمـ اؽمتْم٣مع َمٛم٘مؿ »: طوذم رواي٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل رؾمقل اهلل  شزم٣مظمديٛم٥م همٙمٝمٖمٔمؾ هم١مين أؾمٜمد ظمـ َم٣مت هب٣م قتأن يٚم

صكحٞمص  . وصكححف إًمٌك٤م) ذمشأن يٚمقت زم٣مظمديٛم٥م همٙمٝمٚم٦م هم١مٞمف َمـ َمل٣مت زم٣مظمديٛمل٥م ؾملٖمٔم٦م يملف يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م

 (.7126ع  صحٞمص اجل٤مُم(، و4:28اًمؽمُمذي  

ىمك٤مل اعمٛمككم  (.22:8وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .٤مد طمًـرواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم ضمًـ: (1)

 .ٓيدظمالهن٤م أن اًمقسم٤مء واًمدضم٤مل طوىمد صص ُمـ همػم ُم٤م ـمريؼ قمـ اًمٜمٌل  اهلل احل٤مومظ رمحف

ـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل صحٝمح:  (3)  (.22:5. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  رواه اسم

 صغم قمٚمٞمف ُم٤مئ٦م ؿمٗمٕمقا ومٞمف. ( سم٤مب ُمـ58:ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.59:ُمًٚمؿ  رواه  (5)

( 6863وصكحٞمص اجلك٤مُمع   ُم٤مضمكف( وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 2412  ُم٤مضمفرواه اسمـ  ضمًـ: (6)

 (.2:6واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   ،(4619وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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 ثٓا٤ ايٓاع ع٢ً املٝتفطٌ  -22

صمكؿ ُمكروا سمك٠مظمرى  شوصمٌل٦م»: طٜمٌكل وم٘م٤مل اًم اُمروا سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػمً  وم٣مل: فمـ أٞمس  

هذا أشمٛمٝملتؿ »: ُم٤م وضم٧ٌم؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  شوصم٦ٌم» :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  اوم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ذ  

شدم إرض اهللهمقصم٦ٌم يمف ايمٛم٣مر: أٞمتؿ ؾمٜمداء  ايمف اجلٛم٥م، وهذا أشمٛمٝمتؿ فمٙمٝمف ذ   همقصم٦ٌم افمٙمٝمف طمغمً 
(1)

. 

  :عمٝمتؿ سمتٙمراره ًمكٞمحٗمظ وًمٞمٙمكقن أسمٚمكغ وأُمك٤م وذم هذا احلدي٨م شمقيمٞمد اًمٙمالم ا وم٣مل ايمٛمقوي

 ٤مه ُمٓم٤مسم٘مً ؤُمٕمٜم٤مه ومٗمٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء: أطمدمه٤م أن هذا اًمثٜم٤مء سم٤مخلػم عمـ أصمٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٗمْمؾ ومٙم٤من صمٜم٤م

ا سم٤محلدي٨م. واًمث٤م) وهق اًمّمحٞمص ًمؽ ومٚمٞمس هق ُمرادً ، وم٢من مل يٙمـ يمذٕومٕم٤مًمف ومٞمٙمقن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م

يمؾ ُمًٚمؿ ُم٤مت وم٠مهلؿ اهلل شمٕمك٤ممم اًمٜمك٤مس أو ُمٕمٔمٛمٝمكؿ سم٤مًمثٜمك٤مء اعمخت٤مر أٟمف قمغم قمٛمقُمف وإـمالىمف، وأن 

ن مل شمٙمكـ إ قمغم أٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م أومٕم٤مًمكف شم٘متعك ذًمكؽ أم ٓ، وقمٚمٞمف يم٤من ذًمؽ دًمٞماًل 

قمز وضمكؾ اًمٜمك٤مس اًمثٜمك٤مء  ف اًمٕم٘مقسم٦م سمؾ هق ذم ظمٓمر اعمِمٞمئ٦م. وم٢مذا أهلؿ اهللٞمأومٕم٤مًمف شم٘متْمٞمف ومال حتتؿ قمٚم

: طأٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ؿم٤مء اعمٖمٗمرة ًمف وهبذا شمٔمٝمر وم٤مئدة اًمثٜم٤مء. وىمقًمكف قمٚمٞمف اؾمتدًمٚمٜم٤م سمذًمؽ قمغم 

وًمق يم٤من ٓ يٜمٗمٕمف ذًمؽ إٓ أن شمٙمقن أقمامًمف شم٘متْمٞمف مل يٙمـ ًمٚمثٜم٤مء وم٤مئكدة ،  شوصم٦ٌم وأٞمتؿ ؾمٜمداء اهلل»

يمٞمػ ُمٙمٜمقا سم٤مًمثٜم٤مء سم٤مًمنم ُمع احلدي٨م اًمّمكحٞمص ذم اًمٌخك٤مري وهمكػمه اًمٜمٝمكل قمكـ ؾمك٥م  :وم٢من ىمٞمؾ

وم٠مُمك٤م هك١مٓء ومكال  دقم٦م.ٌهمػم اعمٜم٤مومؼ. وؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر وذم همػم اعمتٔم٤مهر سم٤مًمٗمًؼ أو سم هق ذم ؟إُمقات

اء سمآصم٤مرهؿ واًمتخٚمؼ سم٠مظمالىمٝمؿ، وهذا احلدي٨م ٚمتحذير ُمـ ـمري٘متٝمؿ وُمـ آىمتدحيرم ذيمرهؿ سمنم ًم

ا يم٤من ُمِمٝمقر سمٜمٗم٤مق أو ٟمحقه مم٤م ذيمرٟمك٤م. هكذا هكق اًمّمكقاب ذم حمٛمقل قمغم أن اًمذي أصمٜمقا قمٚمٞمف ذ  

ٜمف وذم اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم اًمٜمٝمل قمـ اًم٥ًم اجلقاب قم
(2)

. 

 ايصدق١ عٔ املٝت ٚايدعا٤ ي٘فطٌ  -23

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ سمٔملللل٣ملم: اهللوملللل٣مل  

 .[20احلمم:] ﴾ڀ

ٝم٤م» :طوم٣مل يمٙمٛمٌل رصماًل أن  وفمـ فم٣م ُم٥م   ًُ  إن أُمل اوْمَتَٚمَت٧ْم َٟمْٗم
(3)

وأراهك٤م ًمكق شَمَٙمٚماَٛمك٧ْم،  

ىَم٧ْم; ومٝمؾ هل٤م أضمٌر إن شَمَّمدا  شٞمٔمؿ»ىم٤مل: ؟ ىْم٧ُم قمٜمٝم٤مشمَّمدا
(4)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب ومٞمٛمـ يثٜمك قمٚمٞمف ظمػم أو ذ ُمـ اعمقشمك.:5:(، وُمًٚمؿ  2412رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .24:3اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  .ط (:8/2  ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ: (1)

 ط.حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤ 3:6اًمّم٤محللم ص ٟمٗمًٝم٤م: أي ُم٤مشم٧م. اٟمٔمر ري٤مض  ٧متٚمتاوم (3)

خ٤مري   (1) ٖمت٦م، وُمًٚمؿ  2433رواه اًٌم ـ اعمٞم٧م 2115( سم٤مب ُمقت اًمٗمج٠مة اًٌم    .ًمٞمفإ( سم٤مب وصقل صمقاب اًمّمدىم٦م قم



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 171 

إذا َمل٣مت اإلٞمًل٣من اٞمٗمْملع فمٚمٙملف إٓ َملـ شملالث: » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  طوفمـ أيب هريرة  

شصدوم٥م صم٣مري٥م، أو فمٙمؿ يٛمتٖمع يمف أو ويمد ص٣ميمح يدفمق يمف
(1)

. 

قمغم ضمٜمك٤مزة ومحٗمٔمك٧م ُمكـ  ط اهللصغم َرؾُمقل  وم٣مل: فمـ أيب فمٌد ايمرمحـ فمقف زمـ َم٣ميمؽ  

ٜمؿ انمٖمر يمف وارمحف، وفم٣مهمف وافمػ فمٛمف، وأىمرم ٞمزيمف ووؽمع َمدطمٙمف، وانمًٙمف ايمٙم» :دقم٤مئف وهق ي٘مقل

َملـ  اطمغمً  ازم٣مظم٣مء وايمثٙم٨م وايمػمد، وٞمٗمف َمـ اخلْم٣مي٣م ىمام ٞمٗمٝم٦م ايمثقب إزمٝمض َمـ ايمدٞمس، وأزمد يمف دارً 

َمـ زوصمف، وأدطمٙمف اجلٛم٥م، وأفمذه َمـ فملذاب ايمٗملػم وَملـ  اطمغمً  ٣مَمـ أهٙمف، وزوصًم  اطمغمً  داره، وأهاًل 

طمتك متٜمٞم٧م أن أيمقن أٟم٤م ذًمؽ اعمٞم٧م  شفمذاب ايمٛم٣مر
(2)

. 

ـ أيب هريرة  شإذا صٙمٝمتؿ فمعم اظمٝم٦م همٟمطمٙمِمقا يمف ايمدفم٣مء»ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفم
(3)

. 

ؽمٗمع  قمكغم رضمكؾ ُمكـ اعمًكٚمٛملم ومًكٛمٕمتف ي٘مكقل:  ط اهللصغم سمٜم٤م َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ واشمٙم٥م زمـ ٕا

ف همتٛم٥م ايمٗمػم وفمذاب ايمٛم٣مر، وأٞم٦م أهؾ ايمقهمل٣مء واحلٚملد، ايمٙمٜمؿ إن همالن ازمـ همالن دم ذَمتؽ وضمٌؾ صمقارك، همٗم»

شايمٙمٜمؿ هم٣منمٖمر يمف وارمحف إٞمؽ أٞم٦م ايمٕمٖمقر ايمرضمٝمؿ
(4)

، وىمٞمؾ: أسمق ًمٞمغم، اهللقمـ أيب قمٛمرو، وىمٞمؾ: أسمق قمٌد . 

طملٝم٘مؿ » إذا ومرغ ُمـ دومـ اعمٞم٧م وىمػ قمٚمٞمف وم٘مك٤مل: طىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل  سـم قمٗم٤من اقمثامن  اؽملتٕمٖمروإ 

ن يًٟمل فٞمواؽمٟميمقا يمف ايمتثٌٝم٦م هم١م شٔا
(5)

. 

 فطٌ تٛفٝل اهلل يًعبد قبٌ َٛت٘ -24
ُم٤م قمًكٚمف يك٤م  :ىم٤مًمقا شا فمًٙمفإذا أضم٤م اهلل فمًٌد »: طرؾمقل اهلل ىم٤مل  :وم٣مل فمـ فمٚمرو زمـ احلٚمؼ 

َملـ  -:أو ىمك٤مل-٣م زمكم يدي أصمٙمف ضمتلك يلرى فمٛملف صمغماٞملف  ص٣محًل يقهمؼ يمف فمٚماًل » :ىم٤مل ؟رؾمقل اهلل

شضمقيمف
(6)

. 

                                                                          

 ُمـ اًمثقاب سمٕمد ووم٤مشمف. اإلٟم٤ًمن( سم٤مب ُم٤م يٚمحؼ 2742ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 ( سم٤مب اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م ذم اًمّمالة.74:ُمًٚمؿ  رواه  (1)

وصكحٞمص اسمكـ  ،(::42داود  أيب  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـُم٤مضمفأسمق داود واسمـ رواه  صحٝمح: (3)

 (.843  اًمٖمٚمٞمؾ إرواء( و2785(، واعمِمٙم٤مة  :77( وصحٞمص اجل٤مُمع  25:8  ُم٤مضمف

 ُم٤مضمككف(، وؾمككٜمـ اسمككـ 4313ود  ادأيب  أسمككق داود. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص ؾمككٜمـرواه  صللحٝمح: (1)

 (.2788(، واعمِمٙم٤مة  ::25 

(، 56:وصحٞمص اجل٤مُمع   ،(4332داود  أيب  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ ،أسمق داودرواه  صحٝمح: (5)

 (.244واعمِمٙم٤مة  

، وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اًمؽمهمٞمكك٥م حٞمحف واحلكك٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مككلرواه اسمككـ طمٌكك٤من ذم صكك صللحٝمح: (6)

 شا فمًلٙمفإذا أراد اهلل زمٔمٌلد طملغمً »ورواه أمحد واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم  ( سمٜمحقه.2225(، واًمّمحٞمح٦م  4469 

 .ش٣م ومٌؾ َمقسمف شمؿ يٗمٌّمف فمٙمٝمفص٣محلً فمٚماًل  يمف يٖمتح» :ىم٤مل ؟وُم٤م قمًٚمف :ىمٞمؾ
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(12) 
 أبٛاب قسا٠٤ ايكسإٓ
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 ٌ االضتعاذ٠فط -1

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم: 

 .[100-299]إفمراف: ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وومللل٣مل سمٔمللل٣ملم: 

 .[98-96]اظم٠مَمٛمقن: ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ

ڱ ﴿  ووم٣مل سمٔم٣ملم:  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ں   ک  ں  ڱ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﮳   ڻ  ﮲  ۓ  ۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

 .[36-31]همِمٙم٦م: ﴾﮴ ڭ

وم٣مل ازمـ ىمثغم 
(1)

 :وهق ـومٝمذه صمالث آي٤مت ًمٞمس هلـ راسمٕم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه :

أن اهلل شمٕم٤ممم ي٠مُمر سمٛمّم٤مٟمٕم٦م اًمٕمدو اإلٟمز واإلطم٤ًمن إًمٞمف ًمػمده قمٜمف إمم ـمٌٕمف اًمٓمٞم٥م إصؾ 

 إمم اعمقآة واعمّم٤موم٤مة.

ٓ إطمًك٤من وٓ يٌٖمكل وي٠مُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سمف ُمـ اًمٕمدو اًمِمٞمٓم٤م) ٓ حم٤مًم٦م إذ ٓ ي٘مٌؾ ُمّم٤مٟمٕم٦م و

ژ ژ ڑ ﴿يمكام ىمك٤مل شمٕمك٤ممم: همػم هالك اسمـ آدم ًمِمدة اًمٕمداوة سمٞمٜمف وسمكلم أسمٞمكف آدم ُمكـ ىمٌكؾ 

 . [17]إفمراف:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ ووملللل٣مل سمٔملللل٣ملم:

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿، وىمكككك٤مل: [6]هملللل٣مؿمر:

أٟمف ًمف عمـ اًمٜم٤مصحلم ويمذب ومٙمٞمكػ ُمٕم٤مُمٚمتكف  ، وىمد أىمًؿ ًمٚمقاًمد آدم قمٚمٞمف اًمًالم[50]ايم٘مٜمػ:

 ﴾مج جح مح جخ حخمخ جس حس خس مس﴿ :ىم٤ملأىمًؿ  ًمٜم٤م وىمد

 .[83،  81]ص:

 -دون همػمه ُمـ ؾم٤مئر ظمٚم٘مف-ومٛمٕمٜمك أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ أي أؾمتجػم سمجٜم٤مب اهلل 

ومٕمؾ ُم٤م أُمرت سمف أو حيثٜمل قمغم  ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ أن يي) ذم ديٜمل أو دٟمٞم٤مي أو يّمد) قمـ

ٕمؾ ُم٤م هنٞم٧م قمٜمف وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ٓ يٙمٗمف قمـ اإلٟم٤ًمن إٓ اهلل وهلذا أُمر شمٕمك٤ممم ُمّمك٤مٟمٕم٦م ؿمكٞمٓم٤من وم

اإلٟمس وُمداراشمف سم٢مؾمداء اجلٛمٞمؾ إًمٞمف ًمػمده ـمٌٕمف قمام هق ومٞمف ُمـ إذى وأُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سمف ُمكـ 

 ٞمف مجٞمؾ ٕٟمف ذير سم٤مًمٓمٌع وٓ يٙمٗمف قمٜمؽ إٓ اًمكذيومؿمٞمٓم٤من اجلـ ٕٟمف ٓ ي٘مٌؾ رؿمقة وٓ ي١مصمر 
                                                                          

 م.:::2-هك2531. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمتقزيع ٚمٜمنمًم ـمٞم٦ٌم دار .ط (.2/221شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)
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ظمٚم٘مف.
(1)

. 

ٌَٜماؽ وإُمك٤م ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: ومقيملف سمٖمًغم دم صمرير ازمـ وم٣مل   اًمِمكٞمٓم٤من ُمكـ ُيْٖمْمك

: ي٘مكقل ﴾ے ےۓ ﴿ جمك٤مزاهتؿ قمكغم وحيٛمٚمكؽ اجلك٤مهٚملم قمـ اإلقمراض قمـ يّمدك همْم٥م

 ؾمكٛمٞمع اًمِمكٞمٓم٤من ٟمكزغ ُمكـ سمكف شمًتٕمٞمذ اًمذي اهلل إن: ي٘مقل ﴾ڱ ں ﴿ ٟمزهمف ُمـ سم٤مهلل وم٤مؾمتجر

 ُمٜمكف قمٚمٞمكف خيٗمك ٓ ظمٚم٘مف، يمالم ُمـ ذًمؽ وًمٖمػم ٟمزهمف، ُمـ سمف وآؾمتٕم٤مذة قمٚمٞمؽ، اجل٤مهؾ جلٝمؾ

ظمٚم٘مف أُمقر ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمِمٞمٓم٤من، ٟمزغ قمٜمؽ يذه٥م سمام قمٚمٞمؿ رء،
 (2)

. 

 ًمالؾمتٕم٤مذة أرسمع صٞمغ  .صٞمغ آؾمتٕم٤مذة وصٗم٦م اًمتٕمقذ
(3)

: 

ـَ  ٤مهللَأقُمقُذ سمِ  أوٓه٣م وأهمّمٙمٜم٣م:  ضِمٞمؿِ  ُِم ْٞمَٓم٤مِن اًمرا  .اًمِما

 ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ :ًم٘مكقل اهلل شمٕمك٤ممم ،ِمك٤مومٕملواًم ،وهذا ىمقل أيب طمٜمٞمٗمك٦م

 .وقم٤مصؿ واسمـ يمثػم رمحٝمؿ اهلل ،وهق اظمتٞم٤مر أيب قمٛمرو [98ايمٛمحؾ:]

 وأطم٥م أن ي٘مقل أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ. وم٣مل ايمُم٣مهمٔمل:

ـَ  ٤مهللَأقُمقُذ سمِ  شم٣مٞمٝم٣م:  ِٛمٞمِع اًْمَٕمِٚمٞمِؿ ُِم ًا ضِمٞمؿِ  اًم ْٞمَٓم٤مِن اًمرا ءة . وهل رواي٦م قمكـ أمحكد، وهكل ىمكرااًمِما

ةَ  طَمْٗمصٍ  ٌَكػْمَ ـْ ـَمِريِؼ ُه ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿: وًم٘مكقل اهلل شمٕمك٤ممم ك ]ظمكؼم أيب ؾمكٕمٞمد[ًمِك ،ُِم

 وهذا ُمتْمٛمـ ًمزي٤مدة. [36همِمٙم٦م:] ﴾﮴ ڭ

ضِمٞمِؿ إنا  ٤مهللَأقُمقُذ سمِ  ٣م:شم٣ميمثً   ْٞمَٓم٤مِن اًمرا ـْ اًمِما ِٛمٞمُع اًْمَٕمِٚمٞمؿُ  اهللُِم ًا  .ُهَق اًم

ے ﴿ر، واًمٙم٤ًمئل، ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم: واسمـ قم٤مُم ،قمـ أمحد، واظمتٞم٤مر ٟم٤مومعأيًْم٤م  وهل رواي٦م

 .[36همِمٙم٦م:] ﴾ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ

ضِمٞمؿِ  ٤مهللَأؾْمَتِٕمٞمُذ سمِ  ٣م:رازمٔمً   ْٞمَٓم٤مِن اًمرا ـْ اًمِما  ،وحمٛمكد سمكـ ؾمكػميـ ،. وهق اظمتٞم٤مر محكزة اًمزيك٤متُِم

ويمٞمٗمام اؾمتٕم٤مذ ومٝمكق  ،وهذا يمٚمف واؾمع اسمـ ىمداُم٦م:ىم٤مل  [98ايمٛمحؾ:] ﴾ڻ ڻ﴿ًمٔم٤مهر ىمقًمف: 

ـَ  ٤مهللَأقُمقُذ سمِ ٘مقل وأطم٥م أن ي :طمًـ. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ضِمٞمؿِ  ُِم ْٞمَٓم٤مِن اًمرا وإذا اؾمكتٕم٤مذ سمك٤مهلل ُمكـ  ،اًمِما

 اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وأي يمالم اؾمتٕم٤مذ سمف أضمزأه.

أقمكقذ »ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمكرضمٞمؿ.ٕن اهلل مل ي٘مكؾ  طمْمٟم ومقل ايمٗم٣م ؾ:

 هلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.إٟمام ىم٤مل أي٦م، وأُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة وا شسم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ
                                                                          

 م.3111 - هك 2531، إومم: اًمٓمٌٕم٦م - اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًمط.  (.24/444  اًمٓمؼمي شمٗمًػم (2)

 م:::2-هك2531اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  - واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار .ط (.4/644اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم.  (1)

 (.32-31إؾمالم ُمٜمّمقر قمٌد احلٛمٞمد سمتٍمف. ص:   .وومقائد وأطمٙم٤مم آؾمتٕم٤مذة رؾم٤مًم٦م ذم ُمٕم٤منٍ  (3)
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 (1)ايفٛا٥د ٚايعرب َٔ االضتعاذ٠ 
آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ متٝمٞمد ًمٚمجق اًمذي يتغم ومٞمف يمت٤مب اهلل وشمٓمٝمػم ًمف ُمكـ  -2

اًمقؾمقؾم٦م وادم٤مه سم٤معمِم٤مقمر إمم اهلل ظم٤مًمّم٦م ٓ يِمٖمٚمٝم٤م ؿم٤مهمؾ ُمـ قم٤ممل اًمرضمس واًمنم اًمذي يٛمثٚمف 

 اًمِمٞمٓم٤من.

ا ُم٤م أُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة، وًمق يم٤من ٘مدري٦م، ومٚمق يم٤من اإلٟم٤ًمن جمٌقرً اًمرد قمغم ُمذه٥م اجلؼمي٦م واًم -1

ًمٙمـ اإلٟمًك٤من ًمكف إرادة وُمِمكٞمئ٦م ٓ شمٜمٗمكذ إٓ  ،هق اًمذي خيٚمؼ أومٕم٤مًمف ٕقم٤مذ ٟمٗمًف سمدون ُمًتٕمٞمذ

 سم٢مرادة اهلل وُمِمٞمئتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 ةوضمقد اًمِمٞم٤مـملم وأن هلؿ طم٘مٞم٘م٦م، ومٚمكقٓ أن ًمٚمِمكٞم٤مـملم طم٘مٞم٘مك٦م ُمك٤م أُمكر اهلل سم٤مٓؾمكتٕم٤مذ -3

 ُمٜمٝمؿ.

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :شمًٚمط اجلـ قمغم اإلٟمس، وأهنؿ ممٙمٜمقن ُمـ ذًمكؽ وًمٙمكـ -1

.[201]ايمٌٗمرة: ﴾ڌ ڎ ڎڈ

وم٤مًمكذيـ يتقضمٝمكقن إمم اهلل وطمكده وخيٚمّمكقن ىمٚمكقهبؿ هلل ٓ يٛمٚمكؽ  :شمقصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمك٤مهلل -5

يٜمًك٤مىمقا ُمٕمكف  اًمِمٞمٓم٤من أن يًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ُمٝمام وؾمكقس هلكؿ ومك٢من صكٚمتٝمؿ سمك٤مهلل شمٕمّمكٛمٝمؿ أن

ف وىمد خيٓمئقن ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يًتًٚمٛمقن ومٞمٓمردون اًمِمٞمٓم٤من قمكٜمٝمؿ ويثقسمكقن إمم رهبكؿ ويٜم٘م٤مدوا إًمٞم

ُمـ ىمري٥م.

ًمٞمف عم٤م يم٤من ذم آؾمتٕم٤مذة وم٤مئدة.إومٚمقٓ آطمتٞم٤مج  ،طم٤مضمتٜم٤م اًمت٤مُم٦م إمم اهلل -6

إؿمك٤مرة إمم  شسمك٤مهلل»وم٘مقًمكؽ:  ،اإلىمرار سم٤مًمٗم٘مر اًمت٤مم ًمٚمٕمٌد، واًمٖمٜمك اًمت٤مم هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -7

إىمرار قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م. شأقمقذ»ؼ، وىمقل اًمٕمٌد اًمت٤مم ًمٚمح كاًمٖمٜم

 ،اإلىمرار سم٘مدرة احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم قمكغم ضمٚمك٥م اًمٜمٗمكع وحتّمكٞمؾ اخلكػم ودومكع اًميك -8

 إىمرار سم٠من احلؼ ىم٤مدر قمغم حتّمٞمؾ يمؾ اخلػمات ودومع يمؾ أوم٤مت. شسم٤مهلل»وم٘مقًمؽ: 

ق، وٓ ُمٕمٓمل ًمٚمخػمات أن همػم اهلل همػم ُمقصقف هبذه اًمّمٗم٦م ومال داومع ًمٚمح٤مضم٤مت إٓ ه -9

إٓ هق، ومٕمٜمد ُمِم٤مهدة هذه احل٤مًم٦م يٗمر اًمٕمٌد ُمـ ٟمٗمًف وُمـ يمؾ رء ؾمقى احلؼ ومٞمِم٤مهد ذم هذا 

.[50]ايمذاري٣مت: ﴾ىئ يئ جبحب﴿اًمٗمرار ه ىمقًمف: 

اقمؽماف سمٕمجز اًمٜمٗمس وسم٘مدرة اًمرب. شأقمقذ سم٤مهلل»أن ىمقًمف:  -20

                                                                          

 (.27-23ص:   اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (2)
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ٓ وؾمٞمٚم٦م إمم اًم٘مرب ُمـ اهلل إٓ سم٤مًمٕمجز وآٟمٙم٤ًمر. -22

أن اإلىمدام قمغم اًمٓم٤مقم٤مت ٓ يتٞمن إٓ سمٕمد اًمٗمرار ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وذًمؽ هق آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل. -21

ٕن ُمكـ  ،أن أضمؾ إُمقر اًمتل يٚم٘مل اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾمتف ومٞمٝم٤م ىمراءة اًم٘مكرآن، واًمّمكالة -23

ىمرأ اًم٘مرآن وٟمقى سمف قم٤ٌمدة اًمرمحـ وشمٗمٙمر ذم وقمده ووقمٞمكده وآي٤مشمكف وسمٞمٜم٤مشمكف ازدادت رهمٌتكف ذم 

رهٌتف ُمـ اعمحرُم٤مت، وُمـ ظمِمع ذم صالشمف وم٘مد أومٚمكص ذم اًمكدٟمٞم٤م وأظمكرة، ومٚمٝمكذا اًمٓم٤مقم٤مت و

اًم٥ًٌم ص٤مرت ىمراءة اًم٘مرآن، واًمّمالة ُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مقم٤مت، ومال ضمرم يم٤من ؾمكٕمك اًمِمكٞمٓم٤من ذم 

اًمّمد قمٜمٝمام أسمٚمغ، ويم٤من اطمتٞم٤مج اًمٕمٌد إمم ُمـ يّمقٟمف قمـ ذ اًمِمٞمٓم٤من أؿمد.

.[6]هم٣مؿمر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿اإلٟم٤ًمن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمِمٞمٓم٤من قمدو   -21

اًمرمحـ ُمقمم اإلٟم٤ًمن وظم٤مًم٘مف وُمّمٚمص ُمٝمامشمف. -25

ُف إِٓا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -26 ًُّ ُرونَ كًمْ ٱ ٓا َيَٛم واًمٚم٤ًمن  ،وم٤مًم٘مٚم٥م إذا شمٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل [79]ايمقاومٔم٥م: ﴾ُٛمَٓمٝما

إذا ضمرى سمذيمر همػم اهلل طمّمؾ ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمٚمقث، ومال سمكّد ُمكـ اؾمكتٕمامل اًمٓمٝمكقر، ومٚمكام ىمك٤مل: 

طمّمؾ اًمٓمٝمقر، ومٕمٜمد ذًمؽ يًتٕمد ًمٚمّمالة احل٘مٞم٘مٞم٦م وهكل ذيمكر اهلل شمٕمك٤ممم وم٘مك٤مل:  ﴾ۓۓ ﴿

 .﴾ ٱ ٻ﴿

ًمؽ قمدوان أطمدمه٤م فم٤مهر وأظمر سم٤مـمـ، وأٟم٧م ُم٠مُمقر سمٛمح٤مرسمتٝمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٕمدو  -27

ڦ ڦ ڦ ﴿وىم٤مل ذم اًمٕمدو اًمٌك٤مـمـ:  [19]ايمتقزم٥م:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿اًمٔم٤مهر: 

ذا طم٤مرسم٧م قمدوك اًمٔم٤مهر يم٤من ُمددك اعَمٚمؽ، يمكام ومٙم٠مٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: إ [6]هم٣مؿمر:  ﴾ڄ ڄ ڄڄ

وإذا طم٤مرسمك٧م  [215]آل فمٚملران: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ىم٤مل شمٕمك٤ممم: 

 ﴾ې ې ې ې ى ىائ﴿قمدوك اًم٤ٌمـمـ يم٤من ُمددك اعمِٚمؽ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[65: ]اإلهاء

حم٤مرسم٦م اًمٕمدو اًم٤ٌمـمـ أومم ُمـ حم٤مرسم٦م اًمٕمدو اًمٔم٤مهر; ٕن اًمٕمدو اًمٔم٤مهر إن وضمد ومرص٦م  -28

وم٤مًمٕمدو اًمٔم٤مهر إن  ٤مُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م، واًمٕمدو اًم٤ٌمـمـ إن وضمد ومرص٦م ومٗمل اًمديـ واًمٞم٘ملم، وأيًْم  ومٗمل

ومٛمـ ىمتٚمف اًمٕمدو اًمٔم٤مهر يمك٤من  ٤مهمٚمٌٜم٤م يمٜم٤م ُم٠مضمقريـ، واًمٕمدو اًم٤ٌمـمـ إن همٚمٌٜم٤م يمٜم٤م ُمٗمتقٟملم، وأيًْم 

، ومٙمك٤من آطمكؽماز قمكـ ذ اًمٕمكدو اًمٌك٤مـمـ أومم، ا، وُمـ ىمتٚمف اًمٕمدو اًم٤ٌمـمـ يمك٤من ـمريكدً اؿمٝمٞمدً 

.شأقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ»ٓ يٙمقن إٓ سم٠من ي٘مقل اًمرضمؾ سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف  وذًمؽ

َر ُمك٤م سمٞمٜمكل وسمكلم  ،ُمك٤م أٟمّمكٗمتٜمل ،يم٠مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل يك٤م قمٌكدي -29 أشمكدري ٕي رء شَمَٙمكدا

وإٟمام شمٙمكدر ُمك٤م  ،ًمقهٞمتل٠مسم ااًمِمٞمٓم٤من؟ إٟمف يم٤من يٕمٌد) ُمثؾ قم٤ٌمدة اعمالئٙم٦م، ويم٤من ذم اًمٔم٤مهر ُم٘مر  
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أُمرشمف سم٤مًمًجقد ٕسمٞمؽ آدم وم٤مُمتٜمع، ومٚمام شمٙمؼم ٟمٗمٞمتف قمكـ ظمكدُمتل،ومٕم٤مدى أسمك٤مك،  سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ٕ)

واُمتٜمع ُمـ ظمدُمتل، صمؿ إٟمف يٕم٤مديؽ ُمٜمذ زُمـ وأٟم٧م حتٌف، وهق خي٤مًمٗمؽ ذم يمؾ اخلكػمات وأٟمك٧م 

أقمكقذ سمك٤مهلل ُمكـ » :شمرك هذه اًمٓمري٘م٦م اعمذُمقُم٦م وأفمٝمكر قمداوشمكف وم٘مكؾ٤مشمقاوم٘مف ذم يمؾ اعمرادات، وم

.شاًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ

وم٢مٟمف أىمًؿ سم٠مٟمف ًمف ُمـ اًمٜم٤مصحلم، صمكؿ يمك٤من  ،ٟمٔمرت إمم ىمّم٦م اًمِمٞمٓم٤من ُمع أسمٞمؽ آدم إن -10

قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ إُمر أٟمف ؾمٕمك ذم إظمراضمف ُمـ اجلٜم٦م، وأُم٤م ذم طم٘مؽ وم٢مٟمف أىمًؿ سم٠مٟمف يْمٚمؽ ويٖمقيؽ 

. وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه ُمٕم٤مُمٚمتف ُمع ُمكـ أىمًكؿ أٟمكف [81:ص] ﴾  مج جح مح جخ حخ ﴿وم٘م٤مل: 

أٟمف يْمٚمف ويٖمقيف. ٟم٤مصحف ومٙمٞمػ شمٙمقن ُمٕم٤مُمٚمتف ُمع ُمـ أىمًؿ

ٕن هذا آؾمكؿ أسمٚمكغ ذم  شاهلل»آظمر، سمؾ ذيمر ىمقًمف  ومل يذيمر اؾماًم  شأقمقذ سم٤مهلل»إٟمام ىم٤مل:  -12

قمـ اعمٕم٤ميص ُمـ ؾم٤مئر إؾمكامء واًمّمكٗم٤مت ٕن اإلًمكف هكق اعمًكتحؼ ًمٚمٕمٌك٤مدة، وٓ  ايمقٟمف زاضمرً 

رى أن ي٘مكقل أقمكقذ ضمك٤مر جمك شأقمكقذ سمك٤مهلل»وم٘مقًمف:  طمٙمٞماًم  قمٚمٞماًم  ايٙمقن يمذًمؽ إٓ إذا يم٤من ىم٤مدرً 

سم٤مًم٘م٤مدر اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ، وهذه اًمّمٗم٤مت هل اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمزضمر، وذًمؽ ٕن اًمًك٤مرق يٕمٚمكؿ ىمكدرة 

إٓ أٟمف همػم قم٤ممل،  ااًمًٚمٓم٤من وىمد ينق ُم٤مًمف، ٕن اًم٤ًمرق قم٤ممل سم٠من ذًمؽ اًمًٚمٓم٤من وإن يم٤من ىم٤مدرً 

درة واًمٕمٚمكؿ ٓ وم٤مًم٘مك ٤موم٤مًم٘مدرة وطمده٤م همػم يم٤مومٞم٦م ذم اًمزضمر، سمؾ ٓ سمّد ُمٕمٝمك٤م ُمكـ اًمٕمٚمكؿ، وأيًْمك

إٓ أٟمف ٓ يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر مل يٙمـ طمْمكقره  ايٙمٗمٞم٤من ذم طمّمقل اًمزضمر، ٕن اعمٚمؽ إذا رأى ُمٜمٙمرً 

هٜمك٤م ٤مُمٜمف، أُم٤م إذا طمّمٚم٧م اًم٘مدرة وطمّمؾ اًمٕمٚمؿ وطمّمٚم٧م احلٙمٛم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًم٘مٌك٤مئص ومٝم ٤مُم٤مٟمٕمً 

ٕمٚمكٞمؿ احلٙمكٞمؿ ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: أقمكقذ سم٤مًم٘مك٤مدر اًم شأقمقذ سم٤مهلل» :حيّمؾ اًمزضمر اًمٙم٤مُمؾ; وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌد

اًمذي ٓ يرى سمٌمء ُمـ اعمٜمٙمرات ومال ضمرم حيّمؾ اًمزضمر اًمت٤مم.

دل ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ يرى سمك٠من جيك٤مور  شأقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ» :عم٤م ىم٤مل اًمٕمٌد -11

اًمِمٞمٓم٤من، وإٟمام مل يرض سمذًمؽ ٕن اًمِمٞمٓم٤من قم٤مٍص، وقمّمٞم٤مٟمف ٓ يي هذا اعمًكٚمؿ ذم احل٘مٞم٘مك٦م، 

سمجقار اًمٕم٤ميص وم٠ٌمن ٓ يرى سمجقار قملم اعمٕمّمٞم٦م أومم. وم٢مذا يم٤من اًمٕمٌد ٓ يرى

اًمِمٞمٓم٤من اؾمؿ، واًمرضمٞمؿ صٗم٦م، صمؿ إٟمف شمٕم٤ممم مل ي٘متٍم قمغم آؾمؿ سمؾ ذيمر اًمّمٗم٦م ومٙم٠مٟمف شمٕمك٤ممم  -13

ٟم٤م؟ صمكؿ ؤُمـ اًمًٜملم ومٝمؾ ؾمٛمٕم٧م أٟمف ضٟم٤م أو ومٕمؾ ُم٤م يًق ٤مي٘مقل إن هذا اًمِمٞمٓم٤من سم٘مل ذم اخلدُم٦م أًمقومً 

، وأُم٤م أٟم٧م ومٚمق ضمٚمس هذا اًمِمٞمٓم٤من ُمٕمكؽ حلٔمك٦م واطمكدة ًٕم٘مك٤مك ذم إٟم٤م ُمع ذًمؽ رمجٜم٤مه طمتك ـمردٟم٤مه

ش.أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ»اًمٜم٤مر اخل٤مًمدة ومٙمٞمػ ٓ شمِمتٖمؾ سمٓمرده وًمٕمٜمف وم٘مؾ: 
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ُمع أن أدون ُمٚمكؽ ُمكـ اعمالئٙمك٦م يٙمٗمكل ذم دومكع ش أقمقذ سم٤معمالئٙم٦م»ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: مل مل ي٘مؾ:  -11

اًمٙمٚم٥م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم؟ وضمقاسمف يم٠مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل: اًمِمٞمٓم٤من؟ ومام اًم٥ًٌم ذم أن ضمٕمؾ ذيمر هذا 

]إفملراف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ﴿ قمٌدي إٟمف يراك وأٟم٧م ٓ شمراه، سمدًمٞمؾ ىمقًمكف شمٕمك٤ممم:

وإٟمام ٟمٗمذ يمٞمده ومٞمٙمؿ ٕٟمف يرايمؿ وأٟمتؿ ٓ شمروٟمف، ومتٛمًٙمقا سمٛمـ يرى اًمِمٞمٓم٤من وٓ يراه اًمِمكٞمٓم٤من،  [17

قمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ.وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘مقًمقا: أ

ًمٚمجٜمس; ٕن اًمِمكٞم٤مـملم يمثكػمة ُمرئٞمك٦م  ٤مأدظمؾ إًمػ واًمالم ذم اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٙمقن شمٕمريٗمً  -15

وهمػم ُمرئٞم٦م، سمؾ اعمرئل رسمام يم٤من أؿمد.

، وأُم٤م اعمٓمٞمع وم٘مري٥م ىم٤مل اهلل اإذا سمٕمد ومحٙمؿ قمٚمٞمف سمٙمقٟمف سمٕمٞمدً ش ؿمٓمـ»اًمِمٞمٓم٤من ُم٠مظمقذ ُمـ  -16

ى ائ ائ ﴿واهلل ىمري٥م ُمٜمؽ ىم٤مل اهلل شمٕمك٤ممم:  [29]ايمٔمٙمؼ:  ﴾ۈئ ۈئېئ ېئ﴿شمٕم٤ممم: 

سمًٝمؿ اًمٚمٕمـ واًمِم٘م٤موة  ٞمؿ ومٝمق اعمرضمقم سمٛمٕمٜمك يمقٟمف ُمرُمٞم ٤موأُم٤م اًمرضم [286]ايمٌٗمرة: ﴾ەئ ەئ وئوئ

ومدل هذا [ 16]ايمٖمتح: ﴾ڻ ڻ ۀ﴿وأُم٤م أٟم٧م ومٛمقصقل سمحٌؾ اًمًٕم٤مدة ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ًٓ  ٤م، وضمٕمٚمؽ ىمريًٌ ٤مُمرضمقُمً  اقمغم أٟمف ضمٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من سمٕمٞمدً  إٟمكف شمٕمك٤ممم أظمكؼم أٟمكف ٓ جيٕمكؾ ،صمؿ ُمقصق

وم٤مقمرف أٟمف عم٤م  [13]هم٣مؿمر:  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ٕٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: ٤ماًمِمٞمٓم٤من اًمذي هق سمٕمٞمد ىمريًٌ 

 وم٢مٟمف ٓ يٓمردك وٓ يٌٕمدك قمـ ومْمٚمف ورمحتف. ٤مضمٕمٚمؽ ىمريًٌ 

يم٠مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل: إٟمف ؿمٞمٓم٤من رضمٞمؿ، وأٟم٤م رمحـ رطمٞمؿ، وم٤مسمٕمكد قمكـ اًمِمكٞمٓم٤من اًمكرضمٞمؿ  -17

.رطمٞمؿًمتّمؾ إمم اًمرمحـ اًم

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿اًمِمٞمٓم٤من قمدوك، وأٟم٧م قمٜمف هم٤مومؾ هم٤مئك٥م، ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  -18

ائ ﴿ومٕمغم هذا ًمؽ قمدو هم٤مئ٥م وًمكؽ طمٌٞمك٥م هم٤مًمك٥م، ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم:  .[17]إفمراف:  ﴾ڻڻ

وم٢مذا ىمّمكدك اًمٕمكدو اًمٖم٤مئك٥م ومك٤مومزع إمم احلٌٞمك٥م اًمٖم٤مًمك٥م، واهلل  [12]يقؽمػ:  ﴾ەئ ەئ وئ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمٛمراده.

وم٢من إول ٓ يٗمٞمد احلٍمك،  شسم٤مهلل أقمقذ»وسملم أن ي٘م٤مل: ش أقمقذ سم٤مهلل»٘م٤مل: ومرق سملم أن ي -19

احلٛمكد »ضم٤مء ىمقًمف:  ٤مواًمث٤م): يٗمٞمده، ومٚمؿ ورد إُمر سم٤مٕول دون اًمث٤م) ُمع أن اًمث٤م) أيمٛمؾ وأيًْم 

ومكام ش سمك٤مهلل أقمكقذ»٤مء ىمقًمكف وُمك٤م ضمكش أقمقذ سم٤مهلل»وأُم٤م هٜم٤م وم٘مد ضم٤مء ش هلل احلٛمد»وضم٤مء ىمقًمف: ش هلل

 اًمٗمرق؟

 أقمقذ سم٤مهلل( ًمٗمٔمف اخلؼم وُمٕمٜم٤مه اًمدقم٤مء، واًمت٘مدير: اًمٚمٝمكؿ أقمكذ)، أٓ شمكرى أٟمكف ىمك٤مل:  قيمف:وم

 .[36آل فمٚمران:] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿
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إظمٌك٤مر قمكـ ومٕمكؾ ش أقمقذ سمك٤مهلل» همٗمر زم، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أن ىمقًمف:اأي اًمٚمٝمؿ ش أؾمتٖمٗمر اهلل» ىمٗمقيمف:

ومل ش أقمكقذ سمك٤مهلل»ٞمذه اهلل، ومام اًم٥ًٌم ذم أٟمف ىم٤مل: اًمٕمٌد، وهذا اًم٘مدر ٓ وم٤مئدة ومٞمف إٟمام اًمٗم٤مئدة ذم أن يٕم

ڑ ک ک ک ﴿يمكام ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  اي٘مؾ أقمذ)؟ واجلكقاب أن سمكلم اًمكرب وسمكلم اًمٕمٌكد قمٝمكدً 

ومٙم٠من اًمٕمٌد ي٘مقل أٟم٤م ُمع ًمك١مم  [10]ايمٌٗمرة: ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿وىم٤مل:  [92]ايمٛمحؾ: ﴾ک

٧م ُمكع هن٤ميك٦م اًمٙمكرم وم٠مٟمكش أقمقذ سم٤مهلل»اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وٟم٘مص اًمٌنمي٦م وومٞم٧م سمٕمٝمد قمٌقديتل طمٞم٨م ىمٚم٧م: 

 وهم٤مي٦م اًمٗمْمؾ واًمرمح٦م أومم سم٠من شمٗمل سمٕمٝمد اًمرسمقسمٞم٦م ومت٘مقل: إ) أقمٞمذك ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ.

 :آؽمتٔم٣مذة يمْم٣م ػ وَمـ

 وهل اهلل يمالم ًمتالوة وهتٞم١م ًمف وشمٓمٞمٞم٥م واًمروم٨م، اًمٚمٖمق ُمـ يتٕم٤مـم٤مه يم٤من مم٤م ًمٚمٗمؿ ـمٝم٤مرة أهن٤م 

 اعمٌكلم اًمٕمكدو هكذا ُم٘م٤موُمك٦م قمكـ اًمٕمجكزو سم٤مًمْمٕمػ وًمٚمٕمٌد سم٤مًم٘مدرة ًمف واقمؽماف سم٤مهلل اؾمتٕم٤مٟم٦م

 يكدارى وٓ ُمّمك٤مٟمٕم٦م، ي٘مٌكؾ وٓ ظمٚم٘مكف، اًمكذي اهلل إٓ ودومٕمف ُمٜمٕمف قمغم ي٘مدر ٓ اًمذي اًم٤ٌمـمٜمل

اًم٘مرآن آي٤مت ذًمؽ قمغم دًم٧م يمام اإلٟم٤ًمن ٟمقع ُمـ اًمٕمدو سمخالف سم٤مإلطم٤ًمن،
(1)

. 

 فطٌ ايكسإٓ -2
ۈئ ﴿  وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ىئ ىئ  ی   ېئ ېئ ېئ  ی  ىئ يئ   ىئ  مئ  حئ    ﴾ی یجئ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [ 19،30] هم٣مؿمر:

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 .[185ايمٌٗمرة:]

واًم٘مكرآن ، اقمٚمؿ أن اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمتل أٟمزهل٤م اهلل قمغم أٟمٌٞم٤مئكف ورؾمكٚمف ُمكـ أريمك٤من اإليكامن 

سمٛمزاي٤م متٞمز هب٤م قمام شم٘مدم ُمـ اًمٙمتك٥م  اًمٕمٔمٞمؿ هق آظمر يمت٤مب ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وىمد ظمّمف اهلل

إن اًم٘مكرآن اًمٙمككريؿ ؟ ومْمك٤مئٚمف وُمك٤م ؟وُم٤م اًمذي متٞمز سمف قمام ؾمقاه ُمـ اًمٙمت٥م ؟اعمٜمزًم٦م: ومام اًم٘مرآن

 ىمكدو .ومحًكٌف أٟمكف يمككالم اهلل ،ُمزاي٤م وظمّم٤مئص اًم٘مكرآن اًمٙمريؿ ذه أقمٔمؿكوه ،يمالم اهلل شمٕم٤ممم

ڱ ں ں  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ک ک ک گ﴿: وصٗمف اهلل قمز وضمؾ سم٘مقًمكف

 [11 ،12:]همِمٙم٦م ﴾ڻ ڻ
(2)

. 

                                                                          

 .(2/225اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 .(7 ص: د/ ؾمٚمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة -اًمتٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن  اٟمٔمر (1)
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ومٝمق يمالم اهلل اعمٕمجز اعمٜمزل قمغم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٙمتكقب ذم اعمّمك٤مطمػ اعمتٕمٌكد سمتالوشمكف.  

 ؟ويٜمٌٖمل أن شمٕمٚمؿ:أن اًمٙمكالم يٕمٔمكؿ سمٕمٔمكؿ ىم٤مئٚمكف،ومٙمٞمػ إذا يمك٤من اعمكتٙمٚمؿ هكق اهلل قمزوضمكؾ

زل قمكغم مجك٤مد ًمتّمكدع ضم٤ٌمرإرض واًمًامء ؾمٌح٤مٟمف سمؾ يٕمٚمٛمٜم٤م اهلل ؾمكٌح٤مٟمف أن اًم٘مكرآن ًمكق أٟمك

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿واٟمِمؼ ُمكـ ظمِمكٞم٦م اهلل، ىمك٤مل شمٕمك٤ممم: 

 .[12:احلمم] ﴾گگ

 إن اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ متٞمز قمـ ؾمقاه ُمـ اًمٙمت٥م سم٠مُمقر صمالصم٦م: 

 .[9احلجر:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿سم٤محلٗمظ ومال حتريػ وٓ شمٌديؾ:  -أ 

 .[38 إٞمٔم٣مم:] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿شمْمٛمـ اعمٜمٝم٩م اعمتٙم٤مُمؾ:  -ب

 .[207:]إٞمٌٝم٣مء ﴾ک ک گ گ گ گ﴿أٟمف ًمٚمخٚمؼ أمجٕملم:  -ج

 [18اظم٣م دة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿ ووم٣مل فمام ؽمقاه: 
(1)

. 

وطمٙمؿ ُم٤م  ه٤م،وظمؼم ُم٤م سمٕمدوًم٘مد أيمرم اهلل قمز وضمؾ هذه إُم٦م سم٤مًم٘مرآن اًمذي ومٞمف ٟم٠ٌم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، 

ذم همػمه أوٚمف ُمـ شمريمف ُمـ ضم٤ٌمر ىمّمٛمف اهلل وُمـ اسمتٖمك اهلدى  ،وهق اًمٗمّمؾ ًمٞمس سم٤مهلزل ٝم٤م،سمٞمٜم

هكق اًمكذي ٓ شمزيكغ سمكف  ،وهق اًمذيمر احلٙمٞمؿ وهق اًمٍمكاط اعمًكت٘مٞمؿ ،اعمتلموهق طمٌؾ اهلل  ،اهلل

وٓ يِمٌع ُمٜمكف اًمٕمٚمكامء وٓ خيٚمكؼ قمكغم يمثكرة اًمكرد وٓ اًمْمٕمٗم٤مء، ًمًٜم٦م أوٓ شمٚمتٌس سمف  ،إهقاء

ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ :ٜم٘مع قمج٤مئٌف هق اًمذي مل شمٜمتكف اجلكـ إذ ؾمكٛمٕمتف طمتكك ىمك٤مًمقاشم

إمم  يضمر وُمـ طمٙمؿ سمف قمدل وُمـ دقم٤م إًمٞمف هدُمـ ىم٤مل سمف صدق وُمـ قمٛمؾ سمف أُ  ﴾ٿٺ ٿ ٿ

ساط ُمًت٘مٞمؿ
(2)

. 

ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ﴿وىمد وصٗمف اهلل قمز وضمؾ سم٠موص٤مف قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمف أٟمف هكدى ًمٚمٛمت٘مكلم  

 .[1، 2]ايمٌٗمرة: ﴾پپ پپ ڀ ڀ ڀ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وهككق هككدى ًمٚمٜمكك٤مس 

 .[285]ايمٌٗمرة: ﴾ڻۀ

 .[51]ايمُمقرى: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿سم٠مٟمف روح حتٞم٤م سمف اًم٘مٚمقب يمام وصٗمف اهلل قمز وضمؾ 

                                                                          

 اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ / ه٤مؿمؿ اعمِمٝمدا). ظمٓم٦ٌم :اٟمٔمر (2)

هكذا طمكدي٨م إؾمكٜم٤مده جمٝمكقل وذم  :واًمدارُمل وىم٤مل اًمؽمُمذي اًمؽمُمذيأمحد ورواه  وومٞمف ظمؼم قمـ قمكم  (1)

واٟمٔمكر اًمًٚمًكٚم٦م  ا.وٕمٞمػ ضمكد   :(3249  . وىم٤مل إًم٤ٌم) ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص طمدي٨م رىمؿاحل٤مرث ُم٘م٤مل

 (.2887  اًمْمٕمٞمٗم٦م طمدي٨م رىمؿ
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿وهق اًمذي هيدي إمم اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ وحيٛمؾ اًمٌِمك٤مرات اًمٕمٔمٞمٛمك٦م  

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[9،20]اإلهاء: ﴾ڃ ڃ ڃ

. [2]ايمٖمرومل٣من: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ وهق اًمٗمرىم٤من واًمٜمكذير 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ضمؾ سم٠مٟمف ؿمٗم٤مء وهدى ورمح٦م يمام وصٗمف اهلل قمز و

 [57]يقٞمس: ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک
(1)

. 

 فطٌ قسا٠٤ ايكسإٓ -3

  ًٓ وا ؤاوملر»ي٘مكقل:  ط اهللىمك٤مل ؾمكٛمٕم٧م َرؾُمكقل  ٕمـ أيب أُم٤مُم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م ًمّم٤مطمٌف: وم :أو

شٕصح٣مزمف ٣مايمٗمرآن هم١مٞمف يٟمي يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ؾمٖمٝمٔمً 
(2)

. 

ي٠مسمك يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م زمل٣ميمٗمرآن » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ايمٛمقاس زمـ ؽمٚمٔم٣من 

وأهٙمللف ايمللذيـ ىملل٣مٞمقا ئمٚمٙمللقن زمللف دم ايمللدٞمٝم٣م سمٗمدَمللف ؽمللقرة ايمٌٗمللرة وآل فمٚمللران، حت٣مصملل٣من فمللـ 

شص٣مضمٌٜمام
(3)

. 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٌك٤مرك وشمٕمك٤ممم اًمرومٕم٦م ًم٘م٤مرئف: ٣م:شم٣مٞمٝمً 

 .[22اظمج٣مديم٥م:] ﴾مث ىث يث حج مج

يٗم٣مل يمِم٣مضم٤م ايمٗمرآن اوملرأ وارسملؼ، » وم٣مل: طايمٛمٌل  فمـ   زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص اهللوفمـ فمٌد 

شورسمؾ ىمام ىمٛم٦م سمرسمؾ دم ايمدٞمٝم٣م: هم١من َمٛمزيمتؽ فمٛمد آطمر آي٥م سمٗمرؤه٣م
(4)

. 

ويّمللع زمللف  ٣ميرهمللع هبللذا ايم٘متلل٣مب أومقاًَملل اهللإن » وملل٣مل: طأن ايمٛمٌللل  وفمللـ فمٚمللر زمللـ اخلْملل٣مب 

شآطمريـ
(5)

. 

طمغمىمؿ َملـ سمٔمٙملؿ » :ط اهلل ىم٤مل َرؾُمقل :ىم٤مل وقمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من اخلػمي٦م ٕهٚمف:  ٣م:شم٣ميمثً 

                                                                          

 (.63، 62  أدرك رُمْم٤من/ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ. ص٤م عمـ درؾًم  51اٟمٔمر دروس رُمْم٤من  (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن وؾمقرة اًمٌ٘مرة.915ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.916  ُمًٚمؿرواه  (3)

أيب  طمدي٨م طمًـ صحٞمص، وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ :أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.3351(، واًمّمحٞمح٦م  3245واعمِمٙم٤مة   ،(9233(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2575داود  

 يٕمٚمٛمف.( سم٤مب ومْمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًم٘مرآن و928رواه ُمًٚمؿ   (5)
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شايمٗمرآن وفمٙمٚمف
(1)

. 

ايمذي يٗمرأ ايمٗمرآن وهق َم٣مهر زمف َمع ايمًٖمرة ايم٘ملرام » :ط ىم٤مل َرؾُمقل اهلل :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

شايمػمرة، وايمذي يٗمرأ ايمٗمرآن ويتتٔمتع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣م  يمف أصمران
(2)

. 

 ٣مَمـ وملرأ ضمرهًمل» :ط اهللىم٤مل، ىم٤مل َرؾُمقل  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد : إضمراًمٕمٔمٞمؿ ًم٘م٤مرئف ٣م:رازمٔمً  

مل ضمرف ويم٘مـ أيمػ ضملرف وٓم ضملرف اهمٙمف ضمًٛم٥م، واحلًٛم٥م زمٔممم أَمث٣مهل٣م، ٓ أومقل  اهللَمـ ىمت٣مب 

شوَمٝمؿ ضمرف
(3)

. 

َمثؾ اظم٠مَمـ ايمذي يٗمرأ ايمٗملرآن َمثلؾ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري  

ن ىمٚمثلؾ ايمتٚملرة ٓ ريلح هلل٣م إسمرصم٥م رحيٜم٣م ؿمٝم٤م وؿمٔمٚمٜم٣م ؿمٝم٤م، وَمثؾ اظم٠مَمـ ايمذي ٓ يٗمرأ ايمٗمرآ

وؿمٔمٚمٜم٣م ضمٙمق، وَمثؾ اظمٛم٣مهمؼ ايمذي يٗمرأ ايمٗمرآن َمثؾ ايمرحي٣مٞم٥م رحيٜم٣م ؿمٝم٤م وؿمٔمٚمٜم٣م َمر، وَمثؾ اظمٛمل٣مهمؼ 

شايمذي ٓ يٗمرأ ايمٗمرآن ىمٚمثؾ احلٛمٓمٙم٥م يمٝمس هل٣م ريح وؿمٔمٚمٜم٣م َمر
(4).

 

 ًً مب ىب يب جت حت ختمت ﴿ :ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م سمتالوشمف: ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمك٤ممم ٣م:طم٣مَم

وىمد ىم٤مل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن اعمراد سمذيمر اهلل  .[18ايمرفملد:] ﴾ىت يت جث مث ىث يث

: . وًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم[9احلجلر:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :هٜم٤م اًم٘مكرآن، ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم

 .[211ؿملف:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

ىم٤مل: يمك٤من رضمكؾ ي٘مكرأ ؾمكقرة اًمٙمٝمكػ  وقمـ اًمؼماء  :ٟمزول اًمًٙمٞمٜم٦م قمٜمد ىمراءشمف ٣م:ؽم٣مدؽًم 

َِمَٓمٜملَْم ومتٖمِمتف ؾمح٤مسم٦م ومجٕمٚم٧م شمدٟمق وضمٕمؾ ومرؾمف يٜمٗمر ُمٜمٝم٤م ومٚمام أصكٌص وقمٜمده ومرس ُمرسمقط سم

شسمٛمزيم٦م يمٙمٗمرآن سمٙمؽ ايمً٘مٝمٛم٥م» ومذيمر ًمف ذًمؽ، وم٘م٤مل: طأشمك اًمٜمٌل 
(5)

. 

أن أؾمٞمد سمـ طمْمػم سمٞمٜمام هق ذم ُمرسمده ي٘مكرأ إذ »طمْمقر اعمالئٙم٦م ًمالؾمتامع: ًمٚمحدي٨م:  ٣م:ؽم٣مزمٔمً 

٤م ُمٜمٝم٤م. ىمريًٌ  -اسمٜمف-ل ٞم٧م ويم٤من حيومرؾمف، وم٘مرأ ومج٤مًم٧م ومرؾمف ىم٤مل: وم٤مٟمٍموم -اوٓمرسم٧م- ضم٤مًم٧م

-ومرأي٧م ُمثؾ اًمٔمٚمك٦م ومٞمٝمك٤م أُمثك٤مل اًمنكج  -أي متٌم قمٚمٞمف اًمٗمرس-ىم٤مل: ظمِمٞم٧م أن شمٓم٠م قمٚمٞمف 

                                                                          

 ( سم٤مب ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف.:584اًمٌخ٤مري  رواه  (2)

 ( سم٤مب ومْمؾ اعم٤مهر سم٤مًم٘مرآن.8:9( سم٤مب شمٗمًػم ؾمقرة قمٌس، وُمًٚمؿ  5764رواه اًمٌخ٤مري   (1)

(، 3248(، واعمِمكٙم٤مة  :757صكحٞمص اجلك٤مُمع   ،طمدي٨م طمًـ صكحٞمص :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (3)

 (.2527واًمؽمهمٞم٥م  

 ( سم٤مب ومْمٞمٚم٦م طم٤مومظ اًم٘مرآن.8:8وُمًٚمؿ   ،( سم٤مب ذيمر اًمٓمٕم٤مم6222ي  اًمٌخ٤مر رواه (1)

 اًمِمٓمـ سمٗمتص اًمِملم اعمٕمجٛم٦م واًمٓم٤مء اعمٝمٛمٚم٦م: احلٌؾ.(، 8:6وُمًٚمؿ   ،(5835رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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سمٙمؽ اظمال ٘مل٥م ىم٣مٞمل٦م سمًلتٚمع »: طرؾمقل اهلل  قمرضم٧م ذم اجلق طمتك ُم٤م أراه٤م، وم٘م٤مل -اعمّم٤مسمٞمص

شيمؽ، ويمق ومرأت ٕصٌح٦م يراه٣م ايمٛم٣مس َم٣م سمًتؼم َمٛمٜمؿ
(1)

. 

ٓ جتٔمٙملقا زمٝملقسم٘مؿ َمٗمل٣مزمر، إن » ٞمٓم٤من ُمـ اًمٌٞمقت اًمٕم٤مُمرة سم٤مًم٘مرآن: ًمٚمحكدي٨م:ومرار اًمِم ٣م:شم٣مَمٛمً 

شايمُمٝمْم٣من يٖمر َمـ ايمٌٝم٦م ايمذي سمٗمرأ همٝمف ؽمقرة ايمٌٗمرة
(2)

. 

 (3)فطا٥ٌ مح١ً ايكسإٓ -4
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ :شمٕمك٤ممموىمك٤مل اهلل ؾمكٌح٤مٟمف  أهؾ ايمٗمرآن وَمٔمٙمٚمقه هلؿ ايمرزمل٣مٞمٝمقن:

 .[79آل فمٚمران:] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري   ٚم٥م دم ايمِمٙمقات:محٙم٥م ايمٗمرآن هؿ إ

ي٠مم ايمٗمقم أومرؤهؿ يم٘مت٣مب اهلل، هم١من ىم٣مٞمقا دم ايمٗمراءة ؽمقاء همٟمفمٙمٚمٜمؿ زم٣ميمًلٛم٥م همل١من ىمل٣مٞمقا دم ايمًلٛم٥م »

شاًم ٙمْ ؽمقاء همٟمومدَمٜمؿ هجرة، هم١من ىم٣مٞمقا دم اهلجرة ؽمقاء همٟمومدَمٜمؿ ؽِم 
(4)

. 

ويم٤من اًم٘مراء أصح٤مب جمك٤مًمس قمٛمكر : »ىم٤مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس  محٙم٥م ايمٗمرآن هؿ أهؾ ايمُمقرى:

 ًٓ ش...٤م يم٤مٟمقا أو ؿم٤ٌمٟمً وُمِم٤مورشمف يمٝمق
(5)

. 

يمك٤من جيٛمكع سمكلم  طأن رؾمكقل اهلل » :قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  سمٗمديؿ محٙم٥م ايمٗمرآن دم ايمٙمحد: 

ومك٢مذا أؿمكػم ًمكف إمم  ؟ا ًمٚم٘مكرآنأهيكؿ أيمثكر أظمكذً  :اًمرضمٚملم ُمـ ىمتغم أطمد ذم صمقب واطمد صمؿ ي٘مقل

شأٞم٣م ؾمٜمٝمد فمعم ه٠مٓء» :د وىم٤ملأطمدمه٤م ىمدُمف ذم اًمٚمح
(6)

. 

 طىم٤مل: ؾمكٛمٕم٧م اًمٜمٌكل  قمـ سمريدة  َم٥م:٣مإىمرام ضم٣مَمؾ ايمٗمرآن ضمكم يٛمُمؼ فمٛمف ومػمه يقم ايمٗمٝم 

 :ص٣مضمٌف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ضمكم يٛمُمؼ فمٛمف ومػمه ىم٣ميمرصمؾ ايمُمل٣مضم٤م همٝمٗملقل يملف كوإن ايمٗمرآن يٙمٗم» ي٘مقل:

ؽ دم اهلقاصمر وأؽملٜمرسمؽ أٞم٣م ص٣مضمٌؽ ايمٗمرآن ايمذي أـمٚمٟمسم :َم٣م أفمرهمؽ همٝمٗمقل :همٝمٗمقل ؟هؾ سمٔمرهمٛمل

ٛملف واخلٙملد ٝماظمٙملؽ زمٝمٚم كٞمؽ ايمٝمقم َمـ وراء ىمؾ جت٣مرة همٝمٔمْمإيمٝمٙمؽ وإن ىم٣من سم٣مصمر َمـ وراء جت٣مرسمف و

                                                                          

ٟمكزول ( سمك٤مب 353وُمًكٚمؿ   سم٤مب: ٟمزول اًمًٙمٞمٜم٦م واعمالئٙم٦م قمٜمد ىمراءة اًم٘مكرآن.( 5841رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ؾمٕمٞمد اخلدري.أيب  آن. ُمـ طمدي٨مًم٘مراءة اًم٘مر اًمًٙمٞمٜم٦م

 صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتف وضمقازه٤م ذم اعمًجد.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب891رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.46 -34ًمٚمِمٞم: / ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي.  ص:  -ب محٚمتف ادآاٟمٔمر ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن و (3)

ـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م. وذم رواي٦م ًمف: 784رواه ُمًٚمؿ   (1)  .ش٠مَمٜمؿ أىمػمهؿ ؽمٛم٣مهم١من ىم٣مٞمقا دم اهلجرة ؽمقاء همٙمٝم»( سم٤مب ُم

 ( سم٤مب أظمذ اًمٕمٗمق وأُمر سم٤معمٕمروف وأقمرض قمـ اجل٤مهٚملم.5477رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ( سم٤مب ُمـ ي٘مدم ذم اًمٚمحد.2393رواه اًمٌخ٤مري   (6)
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زمُماميمف ويقوع فمعم رأؽمف سم٣مج ايمقوم٣مر وي٘مًك وايمداه ضمٙمتكم ٓ يٗمقم هللام أهلؾ ايملدٞمٝم٣م همٝمٗملقٓن زملؿ 

رصم٥م اجلٛم٥م ونمرهمٜم٣م همٜمق دم صٔمقد ىمًٝمٛم٣م هذه همٝمٗم٣مل زمٟمطمذ ويمدىمام ايمٗمرآن شمؿ يٗم٣مل يمف اومرأ واصٔمد دم د

شسمرسمٝماًل وأ ا ىم٣منًذ َم٣م دام يٗمرأ ه
(1)

. 

 أهؾ ايمٗمرآن هؿ أهؾ اهلل وطم٣مصتف: 

ىم٤مل: ىمٞمؾ: ُمـ هؿ  شإن هلل فمز وصمؾ أهٙمكم َمـ ايمٛم٣مس»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أٞمس  

شأهؾ ايمٗمرآن، هؿ أهؾ اهلل وطم٣مصتف»ىم٤مل:  ؟ي٤م رؾمقل اهلل
(2)

. 

  َٔ نتاب اهلل عص ٚدٌفطٌ تعًِ آ١ٜ أٚ آٜتني -5 
أي٘ملؿ حيل٤م أن » :وٟمحكـ ذم اًمّمكٗم٦م وم٘مك٤مل طظمرج رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر  

 ش؟ىمقَم٣مويـ، دم نمغم إشملؿ وٓ ومْملع رضملؿ يٕمدو ىمؾ يقم إلم زمْمح٣من أو إلم ايمٔمٗمٝمؼ همٝمٟمي َمٛمف زمٛم٣مومتكم

يٗملرأ آيتلكم َملـ أهمال يٕمدوا أضمدىمؿ إلم اظمًجد همٝمٔمٙمؿ أو » ي٤م رؾمقل اهلل! ٟمح٥م ذًمؽ. ىم٤مل: :وم٘مٚمٜم٤م

ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ طمغم يمف َمـ ٞم٣مومتكم، وشمالث طمغم يمف َمـ شمالث، وأرزمع طمغم يملف َملـ أرزملع ، وَملـ 

ش؟أفمدادهـ َمـ اإلزمؾ
(3)

. 

 فطٌ املاٖس بايكسإٓ ٚايرٟ ٜتعتع فٝ٘ -6
 وىمد ورد ذم ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن ُم٤م شم٘مر سمف اًمٜمٗمقس، وهتٜم٠م سمف اًم٘مٚمقب.

(4)
. 

اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن َمع ايمًٖمرة ايم٘ملرام ايملػمرة. وايملذي » :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣ميم٦م: فمـ فم٣م ُم٥م 

شيٗمرأ ايمٗمرآن ويتٔمتع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣م ، يمف أصمران
(5)

. 

 فطٌ قسا٠٤ ايكسإٓ يف ايصال٠ -7
                                                                          

 ( سمٜمحقه.:393ُمًٜمد أمحد وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وهق ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   طمًـ (2)

(، وصكحٞمص 326  ُم٤مضمكفوصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اسمكـ واحل٤ميمؿ،  ُم٤مضمفرواه أمحد واسمـ  صحٝمح: (1)

 (.3276اجل٤مُمع  

سمٛمًكجد  ؾءة اًم٘مرآن ذم اًمّمكالة وشمٕمٚمٛمكف. اًمّمكٗم٦م: هكل ُمقوكع ُمٔمٚمكا( سم٤مب ومْمؾ ىمر914رواه ُمًٚمؿ   (3)

: يكذه٥م أول اًمّمكٗم٦م. يٖمكدويم٤من ي٠موي إًمٞمف وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ وهؿ اًمذيـ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ أهؾ ط رؾمقل اهلل 

يمقُمك٤مويـ: اًمٙمقُمك٤مء ُمكـ اإلسمكؾ اًمٕمٔمٞمٛمك٦م  سم٤معمديٜمك٦م اعمديٜم٦م. اًمٕم٘مٞمؼ: وادٍ ُمـ ي٥م اًمٜمٝم٤مر. سمٓمح٤من: ُمقوع ىمر

 (.52- :4اٟمٔمر ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وأدب محٚمتف ص:   اًمًٜم٤مم.

 (.٤25م عمـ أدرك رُمْم٤من/ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ. ص:  درؾًم  51اٟمٔمر دروس رُمْم٤من  (1)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (5)
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أحي٤م أضملدىمؿ إذا رصملع إلم أهٙملف أن جيلد همٝملف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

آي٣مت يٗمرأ هبـ أضمدىمؿ دم صلالسمف. طملغم يملف همثالث » :ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م ٟمٕمؿ ش؟شمالث طمٙمٖم٣مت فمٓم٣مم ؽمامن

شَمـ شمالث طمٙمٖم٣مت فمٓم٣مم ؽمامن
(1)

. 

 ا َٔ نتاب اهللفطٌ ٚأدس َٔ قسأ سسًف -8
٣م َمـ ىمتل٣مب اهلل، همٙملف زملف ضمًلٛم٥م، َمـ ومرأ ضمرهمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

شؿ ضمرفواحلًٛم٥م زمٔممم أَمث٣مهل٣م، ٓ أومقل امل ضمرف، ويم٘مـ أيمػ ضمرف، وٓم ضمرف، وَمٝم
(2)

. 

 فطٌ َٔ قسأ مبا١٥ آ١ٜ يف ي١ًٝ -9
شَمـ ومرأ زمام ٥م آي٥م دم يمٝمٙم٥م ىمت٤م يمف ومٛمقت يمٝمٙم٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ متٝمؿ ايمداري 

(3)
. 

 فطٌ سفغ ايصبٝإ ايكسإٓ عٔ ظٗس قًب -11
وُمك٤م » :وم٘مٚمك٧م ،طمجٕم٧م اعمحٙمؿ ذم قمٝمد رؾمقل اهلل  :فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شعمٗمّمؾا :ىم٤مل ؟اعمحٙمؿ
(4)

. 

 سمكـ قمٌك٤مس:اوىمك٤مل  :إن اًمذي شمدقمقٟمف سم٤معمٗمّمؾ هق اعمحٙمؿ. ىمك٤مل وفمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمٌغم ومل٣مل:

شوأٟم٤م اسمـ قمنم ؾمٜملم وىمد ىمرأت اعمحٙمؿ طشمقرم رؾمقل اهلل »
(5)

. 

َمـ ومرأ ايمٗمرآن وسمٔمٙمؿ وفمٚمؾ زمف أيملٌس وايملداه يلقم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ زمريدة 

ايملدٞمٝم٣م أهلؾ  ايمُمٚمس وي٘مًك وايملداه ضمٙمتلكم ٓ يٗملقم هللام ٣م َمـ ٞمقر وقؤه َمثؾ وقءايمٗمٝم٣مَم٥م سم٣مصًم 

شهمٝمٗمقٓن زمؿ ىمًٝمٛم٣م هذا همٝمٗم٣مل زمٟمطمذ ويمدىمام ايمٗمرآن
(6)

. 

ىمك٤مل:  طقمـ اًمٜمٌكل  قمـ أيب ُمقؾمك  :ايمتحذير َمـ سمٔمريّمف يمٙمٛمًٝم٣منو إَمر زمتٔمٜمد ايمٗمرآن 

                                                                          

 =سمؾ إمم أن يٛمع قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمػ أُمده٤م صمكؿ هكل قمِمك٤مر(. اخلٚمٗم٤مت: هل احلقاُمؾ ُمـ اإل913رواه ُمًٚمؿ   (2)

 واًمقاطمدة ظمٚمٗم٦م وقمنماء.=

طمدي٨م طمًـ صحٞمص همريك٥م ُمكـ هكذا اًمقضمكف. وىمكد  :رواه اًمؽمُمذي واًمدارُمل وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح: (1)

(، واعمِمككٙم٤مة 4438(، واًمّمككحٞمح٦م  :٤757م. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اجلكك٤مُمع  روي ُمقىمقوًمكك

 3248.) 

 (.755(، واًمّمحٞمح٦م  7579اًمٜم٤ًمئل، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أمحد و صحٝمح: (3)

 (.755(، واًمّمحٞمح٦م  7579رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 ( سم٤مب شمٕمٚمٞمؿ اًمّمٌٞم٤من اًم٘مرآن.5859رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.2545ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . وطمًٜمف إًم٤ٌم)رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ ضمًـ: (6)
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شَمـ اإلزمؾ دم فمٗمٙمٜم٣م ٣مسمٔم٣مهدوا هذا ايمٗمرآن: همقايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده هلق أؾمد سمٖمٙمتً »
(1)

. 

َٙمل٥م إن » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ ازمـ فمٚمر  إٞمام َمثؾ صل٣مضم٤م ايمٗملرآن ىمٚمثلؾ اإلزملؾ اظمَٔمٗم 

شفم٣مهد فمٙمٝمٜم٣م أَمً٘مٜم٣م وإن أؿمٙمٗمٜم٣م ذه٦ٌم
(2)

. 

                                                                          

 ُمر سمتٕمٝمد اًم٘مرآن.سم٤مب إ (8:2( سم٤مب اؾمتذيم٤مر اًم٘مرآن وشمٕم٤مهده. وُمًٚمؿ  5857رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ُمر سمتٕمٝمد اًم٘مرآن ويمراه٦م ىمقل ٟمًٞم٧م آي٦م يمذا.( سم٤مب إ:89وُمًٚمؿ   ،(5854رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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 اضتشباب ذبطني ايصٛت بايكسإٓ
يمًمء َمل٣م أذن يمٛمٌلل ضمًلـ  اهللَم٣م أذن » :ي٘مقل ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة  

شجيٜمر زمفايمِمقت يتٕمٛمك زم٣ميمٗمرآن: 
(1)

. 

َملـ َملزاَمغم آل  ايمٗملد أوسمٝمل٦م َمزَمل٣مرً » :وم٣مل يملف طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

شداود
(2)

. 

 اىمرأ ذم اًمٕمِم٤مء سم٤مًمتلم واًمزيتكقن ومكام ؾمكٛمٕم٧م أطمكدً  طؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل » :وم٣مل وفمـ ايمػماء  

شُمٜمف ٤مأطمًـ صقشمً 
(3)

. 

شس َمٛم٣م َمـ مل يلتٕمـ زمل٣ميمٗمرآنيمٝم» :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب يم٣ٌمزم٥م زمُمغم زمـ فمٌد اظمٛمذر  
(4)

. 

 إذا٣م زمل٣ميمٗمرآن ايملذي إن َملـ أضمًلـ ايمٛمل٣مس صلقسمً » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىمك٤مل وقمـ ضمك٤مسمر 

شؽمٚمٔمتٚمقه يٗمرأ ضمًٌتٚمقه خيُمك اهلل
(5)

. 

أىمكرأ  اهللقل كُوم٘مٚم٧م: يك٤م َرؾمك شايمٗمرآن اومرأ فمقم  » :طىم٤مل زم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد  

وم٘مرأت قمٚمٞمكف ؾمكقرة اًمٜمًك٤مء طمتكك  شأن أؽمٚمٔمف َمـ نمغميإين أضم٤م » :ىم٤مل ؟قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمؽ أٟمزل

 ىمك٤مل: ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿ :ضمئ٧م إمم هكذه أيك٦م

شضمًٌؽ أن هم٣ميمتٖم٦م إيمٝمف هم١مذا فمٝمٛم٣مه سمذرهم٣من»
(6)

. 

ٓ ضمًلد إٓ دم اشمٛمتلكم: »: ىمك٤مل طقمـ اًمٜمٌل  وقمـ اسمـ قمٛمر  صمقاز ضمًد ص٣مضم٤م ايمٗمرآن: 

ًٓ  اهللايمٙمٝمؾ وآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر، ورصمؾ آسم٣مه  ايمٗمرآن همٜمق يٗمقم زمف آٞم٣مء اهللرصمؾ آسم٣مه  همٜمق يٛمٖمٗمف آٞمل٣مء ايمٙمٝملؾ  َم٣م

شوآٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر
(7)

. 

                                                                          

حتًكلم اًمّمكقت اؾمكتح٤ٌمب  ( سمك٤مب8:3سمك٤مًم٘مرآن، وُمًكٚمؿ   ( سم٤مب ُمـ مل يكتٖمـ5847ه اًمٌخ٤مري  روا (2)

 واًم٘مٌقل. اًمرى: أي اؾمتٛمع. وهق إؿم٤مرة إمم اهللُمٕمٜمك أذن سم٤مًم٘مرآن. 

حتًكلم اؾمكتح٤ٌمب  ( سمك٤مب8:4( سم٤مب طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مراءة ًمٚم٘مرآن، وُمًكٚمؿ  5872رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 !.شاءسمؽ ايم٣ٌمرضم٥ميمق رأيتٛمل وأٞم٣م أؽمتٚمع يمٗمر»ىم٤مل ًمف:  ط اهللوذم رواي٦م عمًٚمؿ: أن َرؾُمقل اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن. 

   ( سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٕمِم٤مء.575( سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٕمِم٤مء، وُمًٚمؿ  846رواه اًمٌخ٤مري   (3)

(، وصكحٞمص 2582داود  أيب  . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـسم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد أسمق داودرواه  صحٝمح: (1)

 .ُمٕمٜمك يتٖمٜمك: حيًـ صقشمف سم٤مًم٘مرآن(، 2562(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  6553اجل٤مُمع  

 (.3313( وصحٞمص اجل٤مُمع  :244  ُم٤مضمف، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ رواه اسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (5)

 ( سم٤مب ومْمؾ اؾمتامع اًم٘مرآن.911(، وُمًٚمؿ   5874رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 .( سم٤مب ومْمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًم٘مرآن926( سم٤مب اهمت٤ٌمط ص٤مطم٥م اًم٘مرآن. وُمًٚمؿ  5848رواه اًمٌخ٤مري   (7)
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 نٝف١ٝ احلطد 
ٓ ضمًد إٓ دم اشمٛمتكم: رصمؾ فمٙمٚمف اهلل ايمٗملرآن همٜملق يتٙملقه آٞمل٣مء » وم٣مل:ط  اهلل فمـ أيب هريرة أن رؽمقل

همٔمٚمٙم٦م َمثؾ َم٣م ئمٚملؾ. ورصملؾ آٞم٣مء ايمٛمٜم٣مر، همًٚمٔمف صم٣مر يمف همٗم٣مل: يمٝمتٛمل أوسمٝم٦م َمثؾ َم٣م أوي همالن، و ايمٙمٝمؾ

شئمٚمؾ يمٝمتٛمل أوسمٝم٦م َمثؾ َم٣م أوي همالن، همٔمٚمٙم٦م َمثؾ َم٣م :آسم٣مه اهلل َم٣مٓ همٜمق هيٙم٘مف دم احلؼ همٗم٣مل رصمؾ
(1)

. 

 احلح ع٢ً ضٛز ٚآٜات رلصٛص١
 «أععِ ضٛز٠ يف ايكسإٓ ايهسِٜ»فط١ًٝ ضٛز٠ ايفاذب١  -11

أٓ أفمٙمٚملؽ أفمٓملؿ ؽملقرة دم » :ط اهللقل كُىم٤مل زم َرؾم :وم٣مل فمـ أيب ؽمٔمٝمد راهمع زمـ اظمٔمقم  

إٟمكؽ  اهللوم٠مظمذ سمٞمدي، ومٚمام أردٟم٤م أن ٟمخرج ىمٚمك٧م: يك٤م َرؾُمكقل  ش؟ومٌؾ أن خترج َمـ اظمًلجد ايمٗمرآن

احلٚملد هلل رب ايمٔمل٣مظمكم، هلل ايمًلٌع اظمثل٣مين، »ىمك٤مل:  ؟أقمٔمؿ ؾمكقرة ذم اًم٘مكرآن ٕقمٚمٛمٜمؽ :ىمٚم٧م

شوايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ ايمذي أوسمٝمتف
(2)

. 

 س٠فطٌ ايفاذب١ ٚخٛاتِٝ ضٛز٠ ايبك -12 
ُمـ ومقىمف ومرومع رأؾمكف  ٤مؾمٛمع ٟم٘مٞمًْم  طسمٞمٜمام ضمؼميؾ ىم٤مقمد قمٜمد اًمٜمٌل » :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

هذا َمٙملؽ ٞملزل  :هذا زم٣مب َمـ ايمًامء همتح ايمٝمقم ومل يٖمتح ومط إٓ ايمٝمقم همٛمزل َمٛمف َمٙمؽ همٗم٣مل» :وم٘م٤مل

٥م إلم إرض مل يٛمزل ومط إٓ ايمٝمقم همًٙمؿ ووم٣مل: أزمممل زمٛملقريـ أوسمٝملتٜمام مل يل٠مهتام ٞمٌلل ومٌٙملؽ: هم٣محتل

شايم٘مت٣مب، وطمقاسمٝمؿ ؽمقرة ايمٌٗمرة، يمـ سمٗمرأ زمحرف َمٛمٜمام إٓ أفمْمٝمتف
(3)

. 

َمـ ومرأ زم٣مٔيتكم َمـ آطمر ؽمقرة ايمٌٗملرة دم يمٝمٙمل٥م »:وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمًٔمقد ايمٌدري 

شىمٖمت٣مه
(4)

. 

ٓ جتٔمٙمقا زمٝملقسم٘مؿ َمٗمل٣مزمر: إن ايمُملٝمْم٣من يٛمٖملر َملـ » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة  

شرأ همٝمف ؽمقرة ايمٌٗمرةايمٌٝم٦م ايمذي سمٗم
(5)

. 

                                                                          

 أٟم٤مء: اًم٤ًمقم٤مت. اًم٘مرآن،همت٤ٌمط ص٤مطم٥م ( سم٤مب ا5849ه اًمٌخ٤مري  روا (2)

 ( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب.5315رواه اًمٌخ٤مري    (1)

 اًمٜم٘مٞمض: اًمّمقت.( سم٤مب ومْمؾ اًمٗم٤محت٦م وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 917ُمًٚمؿ  رواه  (3)

ىمٞمؾ: يمٗمتك٤مه اعمٙمكروه شمٚمكؽ  ( سم٤مب ومْمؾ اًمٗم٤محت٦م وظمقاشمٞمؿ اًمٌ٘مرة.919وُمًٚمؿ   ،(5833اًمٌخ٤مري   رواه (1)

 ٞمٚم٦م. وىمٞمؾ: يمٗمت٤مه قمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ.اًمٚم

 صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتف وضمقازه٤م ذم اعمًجد.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب891ُمًٚمؿ  رواه  (5)
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 «أععِ آ١ٜ يف نتاب اهلل»فط١ًٝ أ١ٜ ايهسضٞ  -13
 اهللي٣م أزم٣م اظمٛملذر أسملدري أي آيل٥م َملـ ىمتل٣مب » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل يب زمـ ىمٔم٤م وفمـ أُ 

يمٝمٜمٛمؽ ايمٔمٙمؿ أزمل٣م » :وميب ذم صدري وىم٤مل ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿ىمٚم٧م:  ؟َمٔمؽ أفمٓمؿ

شاظمٛمذر
(1)

. 

َمـ ومرأ آي٥م ايم٘مرد دزملر ىملؾ صلالة َم٘متقزمل٥م، مل » :ط٤مل رؾمقل اهلل ىم وم٣مل: وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شحيؾ زمٝمٛمف وزمكم دطمقل اجلٛم٥م إٓ اظمقت
(2)

. 

سمحٗمظ زيم٤مة رُمْم٤من، وم٠مشم٤م) آت ومجٕمؾ  ط اهللويمٚمٜمل َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

إ) حمت٤مج وقمكم قمٞم٤مل وزم  ىم٤مل: ،ط اهللحيثق ُمـ اًمٓمٕم٤مم وم٠مظمذشمف وم٘مٚم٧م: ٕرومٕمٜمؽ إمم َرؾُمقل 

ي٣م أزم٣م هريرة َم٣م همٔمؾ أؽمغمك »: ط اهللطم٤مضم٦م ؿمديدة. ومخٚمٞم٧م قمٜمف، وم٠مصٌح٧م وم٘م٤مل َرؾُمقل 

ًٓ  اهللىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  ش؟ايم٣ٌمرضم٥م أَم٣م إٞمف ومد »ومرمحتف ومخٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف. وم٘م٤مل:  ؿمٙم٤م طم٤مضم٦م وقمٞم٤م

ومرصدشمف ومج٤مء حيثق ُمـ اًمٓمٕم٤مم،  ط اهللومٕمروم٧م أٟمف ؾمٞمٕمقد ًم٘مقل َرؾُمقل  شىمذزمؽ وؽمٝمٔمقد

ىم٤مل: دقمٜمل وم٢م) حمت٤مج وقمكم قمٞم٤مل ٓ أقمقد. ومرمحتف  ط اهللَرؾُمقل وم٘مٚم٧م: ٕرومٕمٜمؽ إمم 

ىمٚم٧م: ي٤م  ش؟ي٣م أزم٣م هريرة َم٣م همٔمؾ أؽمغمك» :ط اهللومخٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف، وم٠مصٌح٧م وم٘م٤مل زم َرؾُمقل 

ًٓ  اهلل َرؾُمقل ومرصدشمف  شإٞمف ومد ىمذزمؽ وؽمٝمٔمقد»ومرمحتف ومخٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف. وم٘م٤مل:  ؿمٙم٤م طم٤مضم٦م وقمٞم٤م

، وهذا آظمر صمالث ط اهللذشمف وم٘مٚم٧م: ٕرومٕمٜمؽ إمم َرؾُمقل اًمث٤مًمث٦م، ومج٤مء حيثق ُمـ اًمٓمٕم٤مم وم٠مظم

. ـهب اهللُمرات أٟمؽ شمزقمؿ أٟمؽ ٓ شمٕمقد صمؿ شمٕمقد! وم٘م٤مل: دقمٜمل وم٢م) أقمٚمٛمؽ يمٚمامت يٜمٗمٕمؽ 

طم٤مومظ  اهللىمٚم٧م: ُم٤م هـ؟ ىم٤مل: إذا أوي٧م إمم ومراؿمؽ وم٤مىمرأ آي٦م اًمٙمرد، وم٢مٟمف ًمـ يزال قمٚمٞمؽ ُمـ 

َم٣م همٔمؾ » :ط اهللصٌح٧م وم٘م٤مل زم َرؾُمقل وٓ ي٘مرسمؽ ؿمٞمٓم٤من طمتك شمّمٌص. ومخٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف، وم٠م

هب٤م ومخٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف.  اهللزقمؿ أٟمف يٕمٚمٛمٜمل يمٚمامت يٜمٗمٕمٜمل  اهللىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  ش؟أؽمغمك ايم٣ٌمرضم٥م

ىمٚم٧م: ىم٤مل زم: إذا أوي٧م إمم ومراؿمؽ وم٤مىمرأ آي٦م اًمٙمرد ُمـ أوهل٤م طمتك اتؿ  ش؟َم٣م هل»ىم٤مل: 

طم٤مومظ ومل ي٘مرسمؽ ؿمٞمٓم٤من  اهللوىم٤مل زم: ٓ يزال قمٚمٞمؽ ُمـ  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿أي٦م: 

أَم٣م إٞمف ومد صدومؽ وهق ىمذوب، سمٔمٙمؿ َمـ خت٣مؿم٤م َمٛمذ شمالث ي٣م » :ططمتك شمّمٌص. وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

شذيمؽ ؾمٝمْم٣من» ىمٚم٧م: ٓ. ىم٤مل: ش؟أزم٣م هريرة
(3)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ وآي٦م اًمٙمرد.921ُمًٚمؿ  رواه  (2)

ٜمل، صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (1) ـ اًم ٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   ،(26:6وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ،(7575رواه اسم  (.83:واًًم

 =وإن أىمروف إمم ضم٤مزه اعمقيمؾ ومٝمق ضم٤مئز٠موم ؿمٞمًئ٤م( سم٤مب إذا ويمؾ رضمؾ ومؽمك اًمقيمٞمؾ 3298ًمٌخ٤مري  ارواه  (3)
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 فط١ًٝ ايبكس٠ ٚآٍ عُسإ -14
ي٤م رؾمقل اهلل سمٞمٜمام أٟم٤م أىمرأ اًمٚمٞمٚم٦م ؾمكقرة اًمٌ٘مكرة إذ ؾمكٛمٕم٧م  :أٞمف وم٣مل وفمـ أؽمٝمد زمـ ضمّمغم 

وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا ُمثؾ اعمّمك٤ٌمح  شاومرأ أزم٣م فمتٝمؽ»: ط ُمـ ظمٚمٗمل ومٔمٜمٜم٧م أن ومرد اٟمٓمٚمؼ وم٘م٤ملوضم٦ٌم 

يك٤م رؾمكقل اهلل ومكام  :وم٘مك٤مل شاوملرأ أزمل٣م فمتٝملؽ» :ي٘مقل طُمدمم سملم اًمًامء وإرض ورؾمقل اهلل 

سمٙمؽ اظمال ٘م٥م سمٛمزيم٦م يمٗمراءة ؽمقرة ايمٌٗمرة أَمل٣م إٞملؽ يملق » :طاؾمتٓمٕم٧م أن أُمع وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ش ٤مَمّمٝم٦م يمرأي٦م ايمٔمج٣م
(1)

. 

اومرؤوا ايمٗمرآن هم١مٞملف يلٟمي يلقم »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب أَم٣مَم٥م ايم٣ٌمهقم 

اومرؤوا ايمزهراويـ ايمٌٗمرة وؽمقرة آل فمٚمران هم١مهنام يٟمسمٝم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىملٟمهنام  ٣م ٕصح٣مزمفايمٗمٝم٣مَم٥م ؾمٖمٝمٔمً 

ؽمقرة ايمٌٗمرة همل١من  نمامَمت٣من أو نمٝم٣ميت٣من أو ىمٟمهنام همروم٣من َمـ ؿمغم صقاف حت٣مصم٣من فمـ أصح٣مهبام اومرؤوا

شأطمذه٣م زمرىم٥م وسمرىمٜم٣م ضمنة وٓ سمًتْمٝمٔمٜم٣م ايمٌْمٙم٥م
(2)

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ؾمكالم سمٚمٖمٜمكل أن اًمٌٓمٚمك٦م . 

 .اًمًحرة 

ٓ جتٔمٙمقا زمٝمقسم٘مؿ َمٗم٣مزمر إن ايمُمٝمْم٣من يٖمر َملـ ايمٌٝمل٦م » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

شايمذي سمٗمرأ همٝمف ؽمقرة ايمٌٗمرة
(3)

. 

٣م ومٌلؾ أن خيٙملؼ ايمًلٚمقات إن اهلل ىمتل٤م ىمت٣مزًمل» :ومل٣ملط فملـ ايمٛمٌلل   وفمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم

وإرض زمٟميمٖمل فم٣مم أٞمزل َمٛمف آيتكم طمتؿ هبلام ؽملقرة ايمٌٗملرة ٓ يٗملرآن دم دار شملالث يمٝمل٣مل همٝمٗمرهبل٣م 

شؾمٝمْم٣من
(4)

. 

                                                                          

 أضمؾ ُمًٛمك ضم٤مز.=

ورواه اًمٌخك٤مري ( 2575وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف  صحٝمح: (2)

 وشم٘مدم.ؾمٕمٞمد سمٜمحقه أيب  وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م

 ومقق رأؾمكف يم٤مًمًكح٤مسم٦م واًمٖم٤مؿمكٞم٦م اإلٟم٤ًمنوهل يمؾ رء أفمؾ : ٜمك همٞم٤مي٦ماًمٖمٞم٤ميت٤من ُمث(، 915  رواه ُمًٚمؿ (1)

 .وٟمحقمه٤م وومرىم٤من أي ىمٓمٕمت٤من

 (.891 رواه ُمًٚمؿ  (3)

طمدي٨م طمًـ همري٥م واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ  :رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٝمح: (1)

. وصكححف صكحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ :وىمك٤مل شوٓ يٗمرآن دم زمٝم٦م همٝمٗمرزمف ؾمٝمْم٣من شمالث يمٝمل٣مل»إٓ أن قمٜمده 

 (.2578إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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 فط١ًٝ سفغ عػس آٜات َٔ أٍٚ ايهٗف -15
َمـ ضمٖمظ فمممل آيل٣مت َملـ أول ؽملقرة ايم٘مٜملػ » :وم٣مل ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب ايمدرداء 

شِمؿ َمـ ايمدصم٣ملفم
(1)

. 

 فطٌ ضٛز٠ ايفتح -16
ممل٣م ؿمٙمٔمل٦م  ايمٙمٝمٙم٥م ؽمقرة هللل أضمل٤م إرم   يمٗمد أٞمزل فمقم  » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ فمٚمر 

﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :صمؿ ىمرأ شفمٙمٝمف ايمُمٚمس
(2)

. 

 فطٌ ضٛز٠ تبازى -17
َمـ ايمٗمرآن ؽمقرة شمالشمقن آي٥م ؾمٖمٔم٦م يمرصملؾ ضمتلك » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة 

شٖمر يمف، وهل: سم٣ٌمرك ايمذي زمٝمده اظمٙمؽنم
(3)

. 

يمكؾ ًمٞمٚمك٦م ُمٜمٕمكف اهلل قمكز  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :ُمـ ىمكرأ» وم٣مل: زمـ َمًٔمقد وفمـ فمٌد اهلل 

ٟمًٛمٞمٝم٤م اعم٤مٟمٕم٦م وإهنك٤م ذم يمتك٤مب اهلل قمكز  طويمٜم٤م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل  ،وضمؾ هب٤م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم

شوضمؾ ؾمقرة ُمـ ىمرأ هب٤م ذم ًمٞمٚم٦م وم٘مد أيمثر وأـم٤مب
(4)

. 

ًمٞمس ًمٙمؿ قمغم ُم٤م ىمٌكم ؾمكٌٞمؾ  :اًمرضمؾ ذم ىمؼمه ومت١مشمك رضماله ومت٘مقل رضماله ي١مشمك» وفمٛمف وم٣مل: 

ومٞم٘مقل: ًمكٞمس ًمٙمكؿ قمكغم ُمك٤م  -ىم٤مل: سمٓمٜمف أو-يم٤من ي٘مرأ ذم ؾمقرة اعمٚمؽ صمؿ ي١مشمك ُمـ ىمٌؾ صدره 

ىمٌؾ رأؾمف ومٞم٘مقل: ًمٞمس ًمٙمؿ قمغم ُم٤م ىمٌكم ؾمٌٞمؾ  ىمٌكم ؾمٌٞمؾ يم٤من ي٘مرأ ذم ؾمقرة اعمٚمؽ صمؿ ي١مشمك ُمـ

ؾمقرة اعمٚمؽ ُمـ ىمرأه٤م ذم  ةاعم٤مٟمٕم٦م متٜمع قمذاب اًم٘مؼم وهل ذم اًمتقرا يم٤من ي٘مرأ ذم ؾمقرة اعمٚمؽ ومٝمل

شًمٞمٚم٦م وم٘مد أيمثر وأـمٞم٥م
(5)

. 

                                                                          

 ش.َمـ آطمر ؽمقرة ايم٘مٜمػ»وذم رواي٦م: ( سم٤مب ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ وآي٦م اًمٙمرد. :91رواه ُمًٚمؿ   (2)

 .(5664) اًمٌخ٤مريرواه  (1)

ٜم٤مد، واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص اإلؾمك ُم٤مضمفأمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ رواه  ضمًلـ: (3)

( وصكحٞمص اجلك٤مُمع 2511داود  أيب  طمدي٨م طمًكـ وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ :وىم٤مل اًمؽمُمذي

 داود: شمِمٗمع.أيب  وذم رواي٦م( 3264(، واعمِمٙم٤مة  4897  ُم٤مضمف(، وصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 31:2 

 (.:269صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   دم وطمًٜمف إًم٤ٌم) ،صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ وىم٤مل ضمًـ: (1)

 (.2586صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل ـ:ضمً (5)
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 «إذا ايػُظ نٛزت»فطٌ  -18
 «إذا ايطُا٤ اْػكت»ٚ «إذا ايطُا٤ اْفطست»ٚ

َمـ هه أن يٛمٓمر إلم يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م ىمٟمٞملف رأي فملكم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ ازمـ فمٚمر  

شت وإذا ايمًامء اٞمٖمْمرت وإذا ايمًامء اٞمُمٗم٦مهمٙمٝمٗمرأ إذا ايمُمٚمس ىمقر
(1)

. 

 

  «إذا شيصيت»فطٌ  -19
  «أٜٗا ايهافسٕٚا قٌ ٜ»ٚ 

إذا زيمزيم٦م سمٔمدل ٞمِمػ ايمٗمرآن ووملؾ هلق اهلل أضملد » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل زمـ فم٣ٌمسافمـ  

شسمٔمدل شمٙم٧م ايمٗمرآن وومؾ ي٣م أهي٣م ايم٘م٣مهمرون سمٔمدل رزمع ايمٗمرآن
(2)

. 

 

 «قٌ ٖٛ اهلل أسد» فط١ًٝ -21
 

يرددهك٤م،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ي٘مكرأ:رضماًل ؾمٛمع رضماًل أن » : فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

 »: ط اهللومذيمر ذًمؽ ًمف، ويم٠من اًمرضمؾ يت٘م٤مهل٤م. وم٘م٤مل َرؾُمكقل  ط اهللومٚمام أصٌص ضم٤مء إمم َرؾُمقل 

٣َم زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايم ِذي ش ايْمُٗمْرآنِ  شُمُٙم٧َم  يَمَتْٔمِدُل  إهِن 
(3)

. 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :إ) أطم٥م هكذه اًمًكقرة اهللؾُمقل ي٤م رَ  وم٣مل:رصماًل أن  وفمـ أٞمس 

شإن ضمٌٜم٣م أدطمٙمؽ اجلٛم٥م» :ىم٤مل
(4)

. 

                                                                          

 (.2192( واًمّمحٞمح٦م  73:4وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   رواه أمحد واًمؽمُمذي. صحٝمح: (2)

. وىمك٤مل ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م يكامن سمكـ اعمٖمكػمة طمدي٨م همري٥موىم٤مل:  (39:5 اًمؽمُمذي  رواه صلحٝمح: (1)

. زًمزًمك٧م إذا ىم٤مل: صحٞمص دون ومْمكؾو ،وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي حٞمص اإلؾمٜم٤مد.ص :احل٤ميمؿ

 (.:99(، ووٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  661  اٟمٔمر وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي

 ىمؾ هق اهلل أطمد. ( سم٤مب ومْمؾ5837اًمٌخ٤مري  رواه  صحٝمح: (3)

( وُمِمكٙم٤مة 3:12ذي  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمطمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي. وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.3241اعمّم٤مسمٞمص  
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ىمك٤مًمقا:  شأئمجز أضمدىمؿ أن يٗمرأ دم يمٝمٙم٥م شمٙمل٧م ايمٗملرآن» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب ايمدرداء 

شايمٗمرآن سمٔمدل شمٙم٧مومؾ هق اهلل أضمد »ىم٤مل:  ؟ويمٞمػ ي٘مرأ صمٚم٨م اًم٘مرآن
(1)

. 

ي٘مكرأ ٕصكح٤مسمف ذم صكالهتؿ ومٞمخكتؿ  هي٦م ويمك٤من قمغمرضماًل سمٕم٨م  طأن اًمٜمٌل  وقمـ قم٤مئِم٦م  

ومًك٠مًمقه  شذيملؽ يِملٛمعي رء ؽمٙمقه ٕ» :وم٘م٤مل طومٚمام رضمٕمقا ذيمروا ذًمؽ ًمٚمٜمٌل  شىمؾ هق اهلل أطمد»كسم

شأطمػموه أن اهلل حيٌف» :طهن٤م صٗم٦م اًمرمحـ وأٟم٤م أطم٥م أن أىمرأ هب٤م وم٘م٤مل اًمٜمٌل ٕ :وم٘م٤مل
(2)

. 

 فطٌ املعٛذات -21
أمل سمر آي٣مت أٞمزيم٦م هذه ايمٙمٝمٙم٥م مل ير َمثٙمٜمـ ومط؟ » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر  

شومؾ أفمقذ زمرب ايمٖمٙمؼ، وومؾ أفمقذ زمرب ايمٛم٣مس
(3)

. 

يتٕمقذ ُمـ اجل٤من وقملم اإلٟمًك٤من طمتكك  ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣مل:  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري

شٟمزًم٧م اعمٕمقذشم٤من، ومٚمام ٟمزًمت٤م أظمذ هبام وشمرك ُم٤م ؾمقامه٤م
(4)

. 

 ت قبٌ ايّٓٛفطٌ قسا٠٤ املطبشا -22
همٝمٜم٣م آيل٥م : يم٤من ٓ يٜم٤مم طمتك ي٘مرأ اعمًٌح٤مت وي٘مقل» :طأن ايمٛمٌل  فمـ ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م 

شطمغم َمـ أيمػ آي٥م
(5)

. 

 فطٌ َٔ قسأ آ١ٜ فٝٗا ضذد٠ فطذد -23
دم ايمًجدة همًجد افمتلزل ايمُملٝمْم٣من آإذا ومرأ ازمـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

زم٣ميمًلجقد  همٙمف اجلٛمل٥م وأَملرتهمًجد أَمر ازمـ آدم زم٣ميمًجقد  -ي٣م ويقم: وذم رواي٦م- يٌ٘مل يٗمقل: ي٣م ويٙمف

                                                                          

إن اهلل صمزأ ايمٗمرآن شمالشم٥م أصمزاء » :وذم رواي٦م أظمرى ًمف ،( سم٤مب ومْمؾ ىمراءة ىمؾ هق اهلل أطمد922رواه ُمًٚمؿ   (2)

 .شهمجٔمؾ ومؾ هق اهلل أضمد صمزأ َمـ أصمزاء ايمٗمرآن

 (.924 وُمًٚمؿ (، 7:51 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

يل٣م فمٗمٌل٥م »ط: ، ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف: ىمك٤مل لم( سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اعمٕمقذشم925ُمًٚمؿ  رواه  (3)

( همل١من أؽملتْمٔم٦م أن اهلل وٓ أزمٙمغ فمٛمده َمـ أن سمٗمرأ )ومؾ أفمقذ زمرب ايمٖمٙمؼزمـ فم٣مَمر إٞمؽ يمـ سمٗمرأ ؽمقرة أضم٤م إلم ا

وملؾ أفملقذ »صحٞمص اإلؾمٜم٤مد وًمٞمس قمٜمدمه٤م ذيمر : وىم٤مل ارواه احل٤ميمؿ سمٜمحق هذو شٓ سمٖمقسمؽ دم ايمِمالة هم٣مهمٔمؾ

 .شزمرب ايمٛم٣مس

صحٞمص و (،3169طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.5674(، واعمِمٙم٤مة  5:13اجل٤مُمع  

 (.4517طمدي٨م طمًـ همري٥م. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (5)
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شهمٟمزمٝم٦م همقم ايمٛم٣مر
(1)

. 

يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرآن ومٞم٘مرأ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ؾمجدة ومٞمًكجد وٟمًكجد » :طأن ايمٛمٌل   وفمـ ازمـ فمٚمر 

ش٤م عمٙم٤من ضمٌٝمتفُمٕمف طمتك ُم٤م جيد سمٕمْمٜم٤م ُمقوٕمً 
(2)

. 

جد ُمٕمف همكػم ؿمكٞم: أظمكذ اًمٜمجؿ سمٛمٙم٦م ومًجد وؾم طىمرأ اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد  

شايٙمٗمٞمٜمل هذا ومرأيتف سمٕمد ذًمؽ ىمتؾ يم٤مومرً  :٤م ُمـ طمَم أو شمراب وىم٤مليمٗم  
(3)

. 

وشمرك طومًجقد اًمتالوة ُمًتح٥م عم٤م شم٘مدم وهذا اًمًجقد ًمٞمس سمقاضم٥م وم٘مد ؾمجد اًمٜمٌل  
(4)

. 

شاًمٜمجؿ ومٚمؿ يًجد ومٞمٝم٤م طىمرأت قمغم اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م  
(5)

. 

 طمتكك إذا ضمك٤مء اًمًكجدة ٟمكزل  ،ؼم يكقم اجلٛمٕمك٦م سمًكقرة اًمٜمحكؾقمغم اعمٜمك وىمد ىمرأ قمٛمر » 

  :طمتك إذا يم٤مٟم٧م اجلٛمٕم٦م اًم٘م٤مسمٚمك٦م ىمكرأ هبك٤م طمتكك إذا ضمك٤مء اًمًكجدة ىمك٤مل ،ومًجد وؾمجد اًمٜم٤مس

ومل يًكجد .إٟم٤م ٟمٛمر سم٤مًمًجقد ومٛمـ ؾمجد وم٘مد أص٤مب وُمـ مل يًجد ومال إصمؿ قمٚمٞمف ،ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس

شقمٛمر 
(6)

. 

 ٘فطٌ االضتُاع يًكسإٓ ٚاإلْصات ي -24
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وم٢من ذًمؽ جيٚم٥م ًمؽ اًمرمح٦م

 .[101]إفمراف: ﴾ۅ

وىمد ىم٤مل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن ذًمؽ اًم٘مرآن اًمذي يتغم ذم اًمّمالة واهلل أقمٚمؿ
(7)

. 

ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: إذ ي٘مقًمقن ،أُم٤م أهؾ اًمٙمٗمر ومٙم٤مٟمقا يتقاصقن سم٤مًمتِمقيش قمغم اًم٘مرآن

.[16] همِمٙم٦م: ﴾ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

                                                                          

 ( سم٤مب إـمالق اؾمؿ اًمٙمٗمر قمغم ُمـ شمرك اًمّمالة.92رواه ُمًٚمؿ   (2)

( سمك٤مب ؾمكجقد 686وُمًكٚمؿ   ،اإلُمك٤مم اًمًكجدة أذا ىمكرإ( سم٤مب ازدطمك٤مم اًمٜمك٤مس 2137رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .اًمتالوة

 ( سم٤مب ؾمجقد اًمتالوة.687وُمًٚمؿ   ،( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمجقد اًم٘مرآن وؾمٜمتٝم٤م2128رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.1:-99اًمٕمدوي.  ص:  كاٟمٔمر ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن / ُمّمٓمٗم (1)

 (.687( سم٤مب ؾمجقد اًمتالوة، وصحٞمص اجل٤مُمع  688ًٚمؿ  وُم ،(2134رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ( سم٤مب ُمـ رأى أن اهلل قمز وضمؾ مل يقضم٥م اًمًجقد.2138رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 (.215اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ص: (7)
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 َٔ سفغ ايكسإٓ عٔ ظٗس قًبفطٌ  -25
اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن َمع ايمًٖمرة ايم٘ملرام ايملػمرة. وايملذي » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: فمـ فم٣م ُم٥م 

شٔمتع همٝمف وهق فمٙمٝمف ؾم٣م ، يمف أصمرانتيٗمرأ ايمٗمرآن ويت
(1)

. 

يٗم٣مل يمِمل٣مضم٤م ايمٗملرآن: اوملرأ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: ص فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣م

شؽ فمٛمد آطمر آي٥م سمٗمرؤه٣مترسمؾ دم ايمدٞمٝم٣م، هم١من َمٛمزيموارسمؼ ورسمؾ ىمام ىمٛم٦م سم
(2)

. 

هق احل٤مذق اًمٙم٤مُمؾ احلٗمظ اًمكذي ٓ يتقىمكػ وٓ شمِمكؼ قمٚمٞمكف اًم٘مكراءة جلكقدة  اظم٣مهر زم٣ميمٗمرآن:

 .طمٗمٔمف وؿمدة إشم٘م٤مٟمف

 .هؿ اعمالئٙم٦م ايمًٖمرة:

يؽمدد ذم اًم٘مراءة ًمْمٕمػ طمٗمٔمف وإضمران أضمر ًمٚم٘مراءة وأضمر ًمٚمٛمِم٘م٦م اًمتل جيده٤م  يتٔمتع همٝمف: 

 . ًمتٕمتٕم٦مذم ا

 فطٌ ٚإنساّ ساٌَ ايكسإٓ يف ايدْٝا -26
 .[11ايمزطمرف:] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆۆ ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:

 قمغم ُم٤م ذيمره ومريؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. ،أي ذف ًمؽ وًم٘مقُمؽ

 .[2:ص] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 قمـ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م أن ٟمك٤مومع سمكـ قمٌكد احلك٤مرث ًم٘مكل قمٛمكر سمٕمًكٗم٤من ويمك٤من قمٛمكر يًكتٕمٛمٚمف 

 :ىمك٤مل ؟سمـ أسمكزياوُمـ  :سمـ أسمزي ىم٤ملا :وم٘م٤مل ؟ٛمٚم٧م قمغم أهؾ اًمقاديُمـ اؾمتٕم :قمغم ُمٙم٦م وم٘م٤مل

ًمٙمتك٤مب اهلل قمكز وضمكؾ وإٟمكف  ىم٤مرئإٟمف  :ىم٤مل ؟!وم٤مؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمقمم :ىم٤مل .ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م ُمقمم

٣م ويّمع زملف إن اهلل يرهمع هبذا ايم٘مت٣مب أومقاَمً » :ىمد ىم٤مل طأُم٤م إن ٟمٌٞمٙمؿ  :ىم٤مل قمٛمر .سم٤مًمٗمرائض قم٤ممل

شآطمريـ
(3)

. 

ي٤م رؾمقل اهلل إ) ىمكد وهٌك٧م  :وم٘م٤مًم٧م طضم٤مءت اُمرأة إمم رؾمقل اهلل  :لفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد وم٣م

وذم روايك٦م  شوملد زوصمٛم٣مىمٜمل٣م زملام َمٔملؽ َملـ ايمٗملرآن»: زوضمٜمٞمٝم٤م ىمك٤مل :ًمؽ ُمـ ٟمٗمز وم٘م٤مل رضمؾ

                                                                          

 .وشم٘مدم صحٝمح: (2)

داود أيب  . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصصحٞمص طمدي٨م طمًـ :أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.3245(، واعمِمٙم٤مة  9233(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3:25ص اًمؽمُمذي  (، وصحٞم2575 

 .ُمـ وم٘مف أو همػمه ف( سم٤مب ومْمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًم٘مرآن ويٕمٚمٛمف وومْمؾ ُمـ شمٕمٚمؿ طمٙمٛم928رواه ُمًٚمؿ   (3)



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 197

شزوصمت٘مٜم٣م»: وومٞمف شأسمٗمرؤهـ فمـ ـمٜمر ومٙم٤م»
(1)

. 

٤م ُمٜمكل عمك٤م يمٜمك٧م أشمٚم٘مكك ُمكـ اًمريمٌك٤من ومٚمؿ يٙمـ أطمد أيمثكر ىمرآًٟمك» :فمٚمرو زمـ ؽمٙمٚم٥م ووم٣مل 

سمـ ؾم٧م أو ؾمٌع ؾمٜملم ويم٤مٟم٧م قمكم سمردة يمٜم٧م إذا ؾمكجدت شم٘مٚمّمك٧م ادُمق) سملم أيدهيؿ وأٟم٤م وم٘م

٤م ومكام وم٤مؿمكؽموا وم٘مٓمٕمكقا زم ىمٛمٞمًّمك ؟!ىم٤مرئٙمؿ ؾم٧ماأٓ شمٖمٓمقن قمٜم٤م  :قمٜمل وم٘م٤مًم٧م اُمرأة ُمـ احلل

شومرطم٧م سمٌمء ومرطمل سمذًمؽ اًم٘مٛمٞمص
(2)

. 

 فطٌ ايبها٤ عٓد مساع ايكسإٓ -27
 أو ًمٚمتٕمٌػم قمـ طمزن ذم اًمٗم١ماد. هق إراىم٦م اًمدُمقع ُمـ أصمر اخلقف ُمـ اهلل 

ٺ ﴿  : ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ﴿  : ، وىم٤مل شمٕم٤ممم[ 83]اظم٣م دة:  ﴾ٺ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[58]َمريؿ: ﴾ڻ ڻۀ ۀ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

چ   چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ڃ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿:  وىم٤مل شمٕم٤ممم، [ 13]ايمزَمر:  ﴾ڑ 

ڃ  ڃ  ڍ   ڃ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڎ   چ  ڌ  ڌ  ڍ 

 .[209-207]اإلهاء: ﴾ڎڈ ڈ

ىمكرأ قمٚمٞمكؽ أيك٤م رؾمكقل اهلل  :ىمٚم٧م شاومرأ فمقم» :طىم٤مل زم اًمٜمٌل  :فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد وم٣مل 

ڎ ڈ ڈ ﴿: ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمتك أشمٞم٧م إمم هذه أيك٦م وم٘مرأت شٞمٔمؿ» :ىم٤مل ؟!وقمٚمٞمؽ أٟمزل

وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمكف  شضمًٌؽ أن»: ىم٤مل [12ايمٛم٣ًمء:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

وم٢مذا قمٞمٜم٤مه شمذروم٤من
(3)

. 

وجلقومكف أزيكز يمك٠مزيز  وهكق يّمككم طأشمٞم٧م رؾمقل اهلل » وم٣مل: زمـ ايمُمخغم وفمـ فمٌد اهلل  

شاعمرضمؾ ُمـ اًمٌٙم٤مء
(4)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب اًمّمداق وضمقاز يمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ ىمرآن.2536  وُمًٚمؿ ،(3297رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( سم٤مب ُمـ ؿمٝمد اًمٗمتص.5162رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ىمقل اعم٘مرأ ًمٚم٘م٤مرئ طمًٌؽ.5874رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.2325داود وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  أيب  رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ صحٝمح: (1)
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: إن أسم٤م سمٙمر إذا ىم٤مم ذم ُم٘م٤مُمؽ مل يًكٛمع -طًمرؾمقل اهلل  أي- ىمقزم ًمف :ووم٣ميم٦م فم٣م ُم٥م حلٖمِم٥م

شاًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٙم٤مء
(1)

إن أسم٤م سمٙمر رضمؾ رىمٞمؼ إذا ىمرأ اًم٘مرآن ٓ يٛمٚمؽ »، وذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمص 

 .شدُمٕمف

 االدتُاع ع٢ً ايكسا٠٤ فطٌ -28
، يتٙملقن اهللوَم٣م اصمتٚمع ومقم دم زمٝم٦م َملـ زمٝملقت » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة و

، ويتدارؽمقٞمف زمٝملٛمٜمؿ إٓ ٞمزيمل٦م فمٙملٝمٜمؿ ايمًل٘مٝمٛم٥م ونمُملٝمتٜمؿ ايمرمحل٥م وضمٖملتٜمؿ اظمال ٘مل٥م اهللت٣مب ىم

شهمٝمٚمـ فمٛمده اهللوذىمرهؿ 
(2)

. 

ومرؾمكف، وم٘مكرأ  -اوكٓمرسم٧م-أن أؾمٞمد سمـ طمْمػم سمٞمٜمام هكق ذم ُمرسمكده ي٘مكرأ إذ ضم٤مًمك٧م » ويمٙمحدي٧م:

أي متٌمك -قمٚمٞمكف ٤م ُمٜمٝم٤م. ىم٤مل: ظمِمٞم٧م أن شمٓمك٠م ىمريًٌ  -اسمٜمف- لٞمومج٤مًم٧م ومرؾمف ىم٤مل: وم٤مٟمٍموم٧م ويم٤من حي

 قمرضم٧م ذم اجلق طمتك ُم٤م أراه٤م، وم٘م٤مل -اعمّم٤مسمٞمص- ومرأي٧م ُمثؾ اًمٔمٚم٦م ومٞمٝم٤م أُمث٤مل اًمنج -قمٚمٞمف اًمٗمرس

شُمٜمٝمؿسمٙمؽ اظمال ٘م٥م ىم٣مٞم٦م سمًتٚمع يمؽ، ويمق ومرأت ٕصٌح٦م يراه٣م ايمٛم٣مس َم٣م سمًتؼم »: ط
(3)

. 

 فطٌ ايتُطو بايكسإٓ ٚاتباع٘ -29
 ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

 .[270فمراف:]إ

 .[255]إٞمٔم٣مم: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم: 

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ووملللل٣مل سمٔملللل٣ملم:

 .[9]اإلهاء: ﴾ڦ ڦ 

 .[1 -2]اجلـ: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ ووم٣ميم٦م اجلـ:

سمٔم٣ملم: ڄ ﴿  ووم٣مل  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 

ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  گ ڌ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

                                                                          

 (.4783وضم٤مُمع اًمؽمُمذي   ،(7984  ،(758رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 وقمغم اًمذيمر.ضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن ( سم٤مب ومْمؾ آ::37ُمًٚمؿ  رواه  (1)

( سمك٤مب ٟمكزول 8:7وُمًكٚمؿ   ،( سم٤مب ٟمزول اًمًٙمٞمٜم٦م واعمالئٙم٦م قمٜمد ىمكراءة اًم٘مكرآن5841رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اًمًٙمٞمٜم٦م ًم٘مراءة اًم٘مرآن.
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 .[26 ،25]اظم٣م دة: ﴾گ گ گ ڳ ڳ

يٌلمِّ ًمٙمؿ يمثػًما ممك٤م يمٜمكتؿ ُاْٗمقٟمكف قمكـ اًمٜمك٤مس ممك٤م ذم اًمتكقراة  طىمد ضم٤مءيمؿ رؾمقًمٜم٤م حمٛمد  

واإلٟمجٞمؾ، ويؽمك سمٞم٤من ُم٤م ٓ شم٘متْمٞمف احلٙمٛم٦م. ىمد ضم٤مءيمؿ ُمـ اهلل ٟمقر ويمت٤مب ُمٌلم: وهق اًم٘مرآن 

ع روك٤م اهلل شمٕمك٤ممم، ـمكرق إُمكـ واًمًكالُم٦م، هيدي اهلل هبكذا اًمٙمتك٤مب اعمٌكلم ُمكـ اشمٌك اًمٙمريؿ.

وخيرضمٝمؿ سم٢مذٟمف ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمر إمم ٟمقر اإليامن، ويقوم٘مٝمؿ إمم ديٜمف اًم٘مقيؿ
(1)

. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

                                                                          

وهق قمٛمؾ ىم٤مم سمت٠مًمٞمٗمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمقىمع جمٛمع اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ًمٓم٤ٌمقم٦م اًم٘مكرآن اعمٞمن   ػاٟمٔمر اعمّمح (2)

 (.إلٟمؽمٟم٧م أطمده٤م ُمٙمت٦ٌم صٞمد اًمٗمقائداعمٙمت٤ٌمت اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ااًمٙمريؿ وهق ُمقضمقد قمٜمد يمثػم ُمـ 
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(13) 
 أبٛاب ايرنس
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 فطٌ ايرنس ٚاحلح عًٝ٘ -1
هق ُم٤م جيري قمغم اًمٚم٤ًمن واًم٘مٚمك٥م، ُمكـ شمًكٌٞمص اهلل شمٕمك٤ممم وشمٜمزهيكف  :اًمذيمر يمام قمرومف اًمٕمٚمامء 

اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ووصٗمف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت اجلالل واجلامل و ومحده
(1)

. 

 .أي٦م ﴾مئ ىئ يئ جب ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿ :سمٔم٣ملم اهلل وم٣مل

 .[11 ،12إضمزاب ]

 .[20اجلٚمٔم٥م: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ ووم٣مل سمٔمل٣ملم:

 .[105ٕفمراف:]ا ﴾ۇئ ۆئ

 .[251ايمٌٗمرة:] ﴾ى ائ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[35إضمزاب:]

 مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث﴿ ووملل٣مل ؽمللٌح٣مٞمف وسمٔملل٣ملم:

 .[19، 18ايمرفمد:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 وأي٤مت ذم اًم٤ٌمب يمثػمة ُمٕمٚمقُم٦م. 

 احل٧م فمعم ايمذىمر فمعم ىمؾ ضم٣مل: 

گ ﴿  وم٣مل سمٔم٣ملم:  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  گ   ڈ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ۀ   ڳ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ڳ ﴿  : وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  [ 292، 290آل فمٚمران:]   ﴾ہ  گ  گ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .[203ايمٛم٣ًمء:] ﴾ہ ہ ھ

شيذيمر اهلل قمغم يمؾ أطمٞم٤مٟمف طيم٤من اًمٜمٌل » وم٣ميم٦م: فمـ فم٣م ُم٥م  
(2)

. 

يًػم ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ، ومٛمر قمكغم ضمٌكؾ ي٘مك٤مل ًمكف  ط اهللَرؾُمقل  يم٤من :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

ىمك٤مل:  ؟اهللىم٤مًمقا: وُم٤م اعمٗمردون يك٤م َرؾُمكقل  شؽمغموا ، هذا مجدان ، ؽمٌؼ اظمٖمردون» ن ، وم٘م٤مل:مجدا

                                                                          

 .(214ص:   ذر اًم٘مٚمٛمق).أيب  شومٗمروا إمم اهلل» (2)

 ( سم٤مب ذيمر ذم طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م وهمػمه٤م.484رواه ُمًٚمؿ   (1)
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شوايمذاىمرات ااهلل ىمثغمً ايمذاىمرون »
(1)

. 

إن ذائكع اإلؾمكالم ىمكد يمثكرت قمككّم  اهللي٤م َرؾُمقل  :ومل٣ملرصماًل أن  زمـ زمن  اهللوفمـ فمٌد  

شذىمر اهلل َمـ ٣مٓ يزال يم٣ًمٞمؽ رؿمًٌ » وم٠مظمؼم) سمٌمء أشمِم٨ٌم سمف. ىم٤مل:
(2)

. 

أٓ أٞمٌلئ٘مؿ زمخلغم أفماميم٘ملؿ، وأزىم٣مهل٣م فمٛملد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمكقل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء  

َمٙمٝم٘م٘مؿ، وأرهمٔمٜم٣م دم درصم٣مسم٘مؿ، وطمغم يم٘مؿ َمـ إٞمٖم٣م  ايمذه٤م وايمٖمّم٥م، وطمغم يم٘ملؿ َملـ أن سمٙمٗملقا 

شسمٔم٣ملم اهللذىمر »ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل:  ش؟فمدوىمؿ همتيزمقا أفمٛم٣مومٜمؿ وييزمقا أفمٛم٣موم٘مؿ
(3)

. 

 فطٌ ن١ًُ ايتٛسٝد: ال إي٘ إال اهلل -2
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿ ومللل٣مل اهلل سمٔمللل٣ملم: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ جئ حئ

 .[15، 11:]إزمراهٝمؿ

 اهلل، إٓ إًمكف ٓ أن ؿمكٝم٤مدة ﴾ېئ ېئ ىئ﴿ :ومقيمف دم فم٣ٌمس ازمـ فمـ ؿمٙمح٥م أيب زمـ فمقم وم٣مل 

ی ﴿ اعمك١مُمـ، ىمٚم٥م ذم اهلل إٓ إًمف ٓ: ي٘مقل ﴾ی ی﴿ اعم١مُمـ، وهق ﴾ىئ ىئ﴿

اًمًامء إمم اعم١مُمـ قمٛمؾ هب٤م يرومع: ي٘مقل ﴾ی جئ حئ
(4)

. 

ىم٤مل  ؟ُمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م! ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٞمؾ :أٞمف وم٣مل فمـ أيب هريرة  

يمٗمد ـمٛمٛم٦م ي٣م أزم٣م هريرة أن ٓ يًٟميمٛمل فمـ هذا احلدي٧م أضمد أول َمٛملؽ ظمل٣م رأيل٦م » :طرؾمقل اهلل 

٣م َملـ ٓ إيملف إٓ اهلل طم٣ميمًِمل :يمٛم٣مس زمُمٖم٣مفمتل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ ومل٣ملَمـ ضمرصؽ فمعم احلدي٧م أؽمٔمد ا

شٞمٖمًف -أو-ومٙمٌف 
(5)

. 

شأهمّمؾ ايمذىمر ٓ إيمف إٓ اهلل وأهمّمؾ ايمدفم٣مء احلٚمد هلل» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ صم٣مزمر  
(6)

. 

                                                                          

  .( سم٤مب احل٨م قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم3787ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 (، وصحٞمص4486ًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  طمدي٨م طمًـ، وصححف إ :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.48:4  ُم٤مضمف(، وصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 8811اجل٤مُمع  

اًمؽمُمذي  ، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمصإؾمٜم٤مده صحٞمص :اهللأسمق قمٌد  :. ىم٤مل احل٤ميمؿاًمؽمُمذيرواه  صحٝمح: (3)

 (.48:1  ُم٤مضمف(، وؾمٜمـ اسمـ :337(، واعمِمٙم٤مة  :373(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4488 

ٌَػم، سمـ وؾمٕمٞمد ْمح٤مك،اًم ىم٤مل وهٙمذا (1)  (.5/5:2 . شمٗمًػم اسمـ يمثػمواطمد وهمػم وىمت٤مدة وقِمْٙمِرُم٦م ضُم

 ( سم٤مب احلرص قمغم احلدي٨م.::رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 =رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ـمٚمح٦م سمـ ظمراش قمٜمف ضمًـ: (6)
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وأهمّملؾ َمل٣م  ،أهمّمؾ ايمدفم٣مء دفم٣مء يلقم فمرهمل٥م» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل فمـ ؿمٙمح٥م زمـ فمٌٝمد زمـ ىمريز  

شٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف :َمـ ومٌقم ومٙم٦م أٞم٣م وايمٛمٌٝمقن
(1)

. 

٣م إٓ همتح٦م يمف َم٣م وم٣مل فمٌد ٓ إيمف إٓ اهلل ومط خمٙمًِم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

شأزمقاب ايمًامء ضمتك سمٖما إلم ايمٔمرش َم٣م اصمتٛم٤م ايم٘م٣ٌم ر
(2)

. 

رب فمٙمٚمٛملل يل٣م  :وم٣مل َمقؽمك فمٙمٝملف ايمًلالم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري وم٣مل

ي٣م رب ىمؾ فمٌل٣مدك يٗملقل هلذا  :ٓ إيمف إٓ اهلل همٗم٣مل :ي٣م َمقؽمك ومؾ :أذىمرك زمف وأدفمقك زمف همٗم٣مل ؾمٝمًئ٣م

يمق أن ايمًاموات ايمًٌع وفم٣مَمرهـ نمغمي وإروكم ايمًلٌع  :ختِمٛمل زمف وم٣مل ي٣م َمقؽمك ؾمٝمًئ٣ميد رإٞمام أ

شوؤمـ دم ىمٖم٥م وٓ إيمف إٓ اهلل دم ىمٖم٥م ظم٣ميم٦م هبـ ٓ إيمف إٓ اهلل
(3)

. 

ل» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمٚمرو  وفمـ  ٣م َملـ إين ٕفمٙمؿ ىمٙمٚم٥م ٓ يٗمقهل٣م فمٌد ضمٗم 

شومٙمٌف همٝمٚمقت فمعم ذيمؽ إٓ ضمرم فمعم ايمٛم٣مر ٓ إيمف إٓ اهلل
(4)

. 

 ش؟!أٓ أطملػمىمؿ زمقصلٝم٥م ٞملقح ازمٛملف» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ملأيًّم٣م   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر 

ي٣م زمٛمل إين أوصٝمؽ زم٣مشمٛمتكم وأهن٣مك فمـ اشمٛمتكم أوصلٝمؽ  :أوص ٞمقح ازمٛمف همٗم٣مل ٓزمٛمف» :سمغم ىم٤مل :ىم٤مًمقا

زمٗمقل ٓ إيمف إٓ اهلل هم١مهن٣م يمق وؤم٦م دم ىمٖم٥م ووؤم٦م ايمًٚمقات وإرض دم ىمٖمل٥م يمرصمحل٦م هبلـ 

شويمق ىم٣مٞم٦م ضمٙمٗم٥م يمٗمِمٚمتٜمـ ضمتك ختٙمص إلم اهلل
(5)

. 

 َٔ قاٍ ال إي٘ إال اهلل رلًصا دخٌ اجل١ٓ
ٓ أزمممو»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:فمـ أزمك َمقؽمك  ا وزممموا َمـ وراءىمؿ أٞمف َمـ ؾملٜمد أنٓ  إيملف إ

ش٣م دطمؾ اجلٛم٥ماهلل ص٣مدومً 
(6)

. 
                                                                          

(، وصحٞمص اًمؽمُمكذي 4911  ُم٤مضمفص ؾمٜمـ اسمـ وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞم. صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .(2215  صحٞمص اجل٤مُمع(، و4494 

 (.2213وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   .رواه ُم٤مًمؽ قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد سمـ يمريز ُمرؾماًل  ضمًـ: (2)

 .(46:1صحٞمص اًمؽمُمذي   . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذمطمدي٨م طمًـ همري٥م :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (1)

( سم٤مب أومْمؾ اًمذيمر وأومْمؾ اًمدقم٤مء، واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وىم٤مل: صحٞمص ٤21781مئل  رواه اًمٜمً صحٝمح: (3)

 (.:341اإلؾمٜم٤مد. ورواه ذم ذح اًمًٜم٦م اٟمٔمر اعمِمٙم٤مة  

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  صكحٞمص قمكغم ذـمٝمكام ورويك٤مه سمٜمحكقه، :وىم٤مل رواه احل٤ميمؿ صحٝمح: (1)

 2639.) 

اًمّمكحٞمص إٓ اسمكـ إؾمكح٤مق، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم رواه اًمٌزار صحٝمح: (5)

 2641.) 

 (.823واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (،46 صحٞمص اجل٤مُمع  صحٝمح: (6)
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ايمِمٗمقا قمٜمل ؾمجػ اًم٘م٦ٌم ؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :ا عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة ىم٤ملوورد قمـ ضم٤مسمر سمٚمٗمظ أن ُمٕم٤مذً 

ش٣م َمـ ومٙمٌف دطمؾ اجلٛم٥مَمـ ؾمٜمد أنٓ  إيمف إٓ اهلل خمٙمًِم »: ي٘مقل ط
(1)

. 

 ا زضٍٛ اهللإٔ ذلًُدفطٌ َٔ غٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚ -3
إن يمٚمٛم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل هل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، ويمٚمٛم٦م اإلظمالص، وهل أول ريمكـ ُمكـ أريمك٤من  

اإلؾمالم، وأقمغم ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اإليكامن، وهكل أول وأقمٔمكؿ واضمك٥م قمكغم اعمٙمٚمكػ، وآظمكر 

 وُمٕمٜم٤مه٤م ٓ ُمٕمٌقد سمحكؼ إٓ اهلل، وهلكذا . وقمٛماًل واضم٥م قمٚمٞمف، ومال أقمٔمؿ قمغم اعمٙمٚمػ ُمٜمٝم٤م قمٚماًم 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ﴿قمرف ُمنميمق ىمريش ُمٕمٜم٤مه٤م وم٘م٤مًمقا يمام ذيمكر اهلل قمكز وضمكؾ قمكٜمٝمؿ: 

 .[5] ص: ﴾چ چ ڇ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن أن اهلل قمز وضمؾ هكق اخلك٤مًمؼ واًمكرازق  

 سمٛم٘متْمك٤مه٤م، ُمكـ ٟمٗمكل ، وُمـ ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛمك٦م قم٤مرومك٤م عمٕمٜم٤مهك٤م، قمك٤مُماًل [15]يمٗمامن:  ﴾ۈ ۈ

كاًمنمك وإصم٤ٌمت اًمقطمداٟمٞم٦م ُمع آقمت٘م٤مد اجل ٤م، وُمكـ ٤مزم عم٤م شمْمٛمٜمتف واًمٕمٛمؾ سمف ومٝمكق اعمًكٚمؿ طم٘م 

قمت٘م٤مد ومٝمق اعمٜم٤مومؼ، وُمـ قمٛمؾ سمخالومٝم٤م ُمـ اًمنمك ومٝمكق اعمنمكك اًمٙمك٤مومر وإن اقمٛمؾ هب٤م ُمـ همػم 

 ىم٤مهل٤م سمٚم٤ًمٟمف.

اًمٕمروة اًمكقصم٘مك، ويمٚمٛمك٦م اًمت٘مكقى، ويمٚمٛمك٦م اإلظمكالص،  وهل وٓ إًمف إٓ اهلل يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م،

ذقمك٧م ًمتٙمٛمٞمٚمٝمك٤م اًمًكٜم٦م واًمٗمكرض، وٕضمٚمٝمك٤م وهل اًمتك ىم٤مُم٧م هبك٤م اًمًكٛمقات وإرض، و

ًٓ ٤م وإظمالًص ضمردت اًمًٞمقف، ومٛمـ ىم٤مهل٤م وقمٛمؾ هب٤م صدىمً   وحم٦ٌم أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م قمكغم ُمك٤م ٤م وىمٌق

يم٤من ُمـ اًمٕمٛمؾ
(2)

. 

َمـ ؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يملف وأن » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م  ٔمـهم 

اهلل ورؽمقيمف وىمٙمٚمتف أيمٗم٣مه٣م إلم َمريؿ وروح َمٛمف واجلٛم٥م ضمؼ وايمٛمل٣مر ا فمٌده ورؽمقيمف وأن فمٝمًك فمٌد حمٚمًد 

شَمـ أزمقاب اجلٛم٥م ايمثامٞمٝم٥م أهي٣م ؾم٣مء» :زاد قم٤ٌمدة شضمؼ أدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م فمعم َم٣م ىم٣من َمـ فمٚمؾ
(3)

. 

                                                                          

 .(3466اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح: (2)

 (.:3اٟمٔمر دروس رُمْم٤من / قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ ص:   (1)

أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜمك٦م. ( سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم 39 واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ ( 4363 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

ا رؽملقل اهلل َمـ ؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمٚملًد » :ي٘مقل طوذم رواي٦م عمًٚمؿ واًمؽمُمذي ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

  .شضمرم اهلل فمٙمٝمف ايمٛم٣مر
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ًمٌٞمكؽ يك٤م  :ىمك٤مل شي٣م َمٔم٣مذ زمـ صمٌلؾ» وَمٔم٣مذ رديٖمف فمعم ايمرضمؾ وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس 

٣م ا رؽملقل اهلل صلدومً َم٣م َمـ أضمد يُمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمٚمًد » :ىم٤ملصمالصًم٤م  رؾمقل اهلل وؾمٕمديؽ

ا إذً » :ىمك٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل أومال أظمؼم سمف اًمٜمك٤مس ومٞمًتٌنمكوا :ىم٤مل شَمـ ومٙمٌف إٓ ضمرَمف اهلل فمعم ايمٛم٣مر

وأظمؼم هب٤م ُمٕم٤مذ قمٜمد ُمقشمف شم٠مصماًم  شيت٘مٙمقا
(1)

. 

َملـ رصملاًل اهلل يًلتخٙمص إن » ومل٣مل: طأن رؽمقل اهلل   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣ميص 

 ىمؾ ؽمجؾ َمثؾ َملد ايمٌٌمل رؤوس اخلال ؼ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٝمٛممم فمٙمٝمف سمًٔم٥م وسمًٔمكم ؽمجاًل  فمعم أَمتل

 ؟أهمٙملؽ فملذر :ٓ يل٣م رب همٝمٗملقل :همٝمٗمقل ؟أـمٙمٚمؽ ىمتٌتل احل٣مهمٓمقن ؾمٝمًئ٣مأسمٛم٘مر َمـ هذا  :شمؿ يٗمقل

ؽ ايمٝملقم همتخلرج زمْم٣مومل٥م زمعم إن يمؽ فمٛمدٞم٣م ضمًٛم٥م هم١مٞمف ٓ ـمٙمؿ فمٙمٝم :ٓ ي٣م رب همٝمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم :همٗم٣مل

ي٣م رب َم٣م  :اضمي وزٞمؽ همٝمٗمقل :ا فمٌده ورؽمقيمف همٝمٗمقلهمٝمٜم٣م أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأؾمٜمد أن حمٚمًد 

هم١مٞمؽ ٓ سمٓمٙمؿ همتقوع ايمًجالت دم ىمٖم٥م وايمٌْم٣موم٥م دم ىمٖمل٥م  :همٗم٣مل ؟هذه ايمٌْم٣موم٥م َمع هذه ايمًجالت

شهمْم٣مؾم٦م ايمًجالت وشمٗمٙم٦م ايمٌْم٣موم٥م همال يثٗمؾ َمع اؽمؿ اهلل رء
(2)

. 

إين يمٗم٣م ؿ أٞمتٓمر أَمتلل سمٔملػم إذ صمل٣مء فمٝمًلك » ىم٤مل: ط طمدصمٜمل رؾمقل اهلل :وم٣مل أٞمس  وفمـ 

فمٙمٝمف ايمًالم وم٣مل همٗم٣مل هذه إٞمٌٝم٣مء ومد صم٣مءسمؽ ي٣م حمٚمد يًٟميمقن أو وم٣مل جيتٚمٔمقن إيمٝملؽ يلدفمقن اهلل 

أن يٖمر  زمكم مجع إَمؿ إلم ضمٝم٧م يُم٣مء يمٔمٓمؿ َم٣م هؿ همٝمف هم٣مخلٙمؼ َمٙمجٚمقن دم ايمٔمر  همٟمَم٣م اظم٠مَمـ همٜمق 

ىم٤مل وذهك٥م ٟمٌكل  ىم٣ميمزىمٚم٥م وأَم٣م ايم٘م٣مهمر همٝمتٕمُم٣مه اظمقت وم٣مل ي٣م فمٝمًك اٞمتٓمر ضمتك أرصمع إيمٝمؽ فمٙمٝمف

 وم٘م٤مم حت٧م اًمٕمرش ومٚم٘مل ُم٤م مل يٚمؼ ُمٚمؽ ُمّمٓمٗمك وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ وم٠موطمك اهلل إمم ضمؼميكؾ طاهلل 

همُملٖمٔم٦م دم  :ىمك٤مل ،أن اذه٤م إلم حمٚمد همٗمؾ يمف ارهمع رأؽمؽ ؽمؾ سمٔمْمف واؾمٖمع سمُملٖمعقمٚمٞمف اًمًالم 

أدطمؾ َمـ أَمتلؽ َملـ طمٙملؼ اهلل  همام زيم٦م :ىم٤مل ا٣م واضمًد ىمؾ سمًٔم٥م وسمًٔمكم إٞم٣ًمٞمً  أَمتل أن أطمرج َمـ

ش٣م وَم٣مت فمعم ذيمؽا خمٙمًِم ٣م واضمًد  يقَمً َمـ ؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل
(3)

. 

طمتك إذا يمٜم٤م سم٤مًمٙمديد أو سم٘مديد ومحٛمكد  طأىمٌٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ رهم٣مفم٥م اجلٜمٛمل  

٣م قت فمٌد يُمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأين رؽمقل اهلل صلدومً أؾمٜمد فمٛمد اهلل ٓ يٚم» :ا وىم٤ملاهلل وىم٤مل ظمػمً 

                                                                          

 خم٤موم٦م اإلصمؿ. :: أي(. شم٠مصماًم 43  وُمًٚمؿ ،(239  رواه اًمٌخ٤مري (2)

واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل طمدي٨م طمًـ همري٥م  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

(، وصكحٞمص 2887صكحٞمص اجلك٤مُمع   ، وصكححف إًمٌك٤م) ذمصكحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ :وىم٤مل احل٤ميمؿ

 (.2644اًمؽمهمٞم٥م  

 (.:474. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص صحٝمح: (3)
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شَمـ ومٙمٌف شمؿ يًدد إٓ ؽمٙمؽ دم اجلٛم٥م
(1)

. 

 «ال إي٘ إال اهلل ٚسدٙ ال غسٜو ي٘»فطٌ  -4
يمف اظمٙمؽ ويملف  ،ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف :وم٣مل َمـ» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب أيقب  

شىم٣من ىمٚمـ أفمتؼ أرزمٔم٥م أٞمٖمس َمـ ويمد إؽمامفمٝمؾاحلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير فممم َمرات 
(2)

. 

َمـ َمٛمح َمٛمٝمح٥م ور  أو َمٛمٝمح٥م يمٌـ أو هدى » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب  

يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهلق فملعم  ،ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف :٣م همٜمق ىمٔمت٣م  ٞمًٚم٥م وَمـ وم٣ملزوم٣مومً 

شىمؾ رء ومدير همٜمق ىمٔمتؼ ٞمًٚم٥م
(3)

. 

طمغم ايمدفم٣مء دفم٣مء يلقم فمرهمل٥م » :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده وفمـ فمٚمرو  

يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فملعم  ،وطمغم َم٣م ومٙم٦م أٞم٣م وايمٛمٌٝمقن َمـ ومٌقم ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف

شىمؾ رء ومدير
(4)

. 

 افطٌ َٔ قاهلا عػًس -5
إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يملف يملف َمـ وم٣مل ٓ إيمف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل أيب أيقب إٞمِم٣مري  فمـ 

ىمل٣من ىمٚملـ أفمتلؼ أرزمٔمل٥م أٞمٖملس َملـ ويملد  تاظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير فممم َملرا

شإؽمامفمٝمؾ
(5)

. 

 فطٌ َٔ قاهلا يف ّٜٛ َا١٥ َس٠ -6
يمف اظمٙملؽ  ،ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف :َمـ وم٣مل» وم٣مل: ط أن رؽمقل اهلل  أيب هريرة فمـ 

رء ومدير دم يقم َم٣م ٥م َمرة ىم٣مٞم٦م يمف فمدل فمممل رومل٣مب وىمتٌل٦م يملف َم٣م ل٥م  ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ

                                                                          

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م س سمف وهق ىمٓمٕم٦م ُمكـ طمكدي٨مرواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مصحٝمح:  (2)

 2634.) 

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمص واًمدقم٤مء.37:4  وُمًٚمؿ ،( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ7152  رواه اًمٌخ٤مري (1)

طمدي٨م طمًـ  :رواه أمحد ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص وهق ذم اًمؽمُمذي سم٤مظمتّم٤مر اًمتٝمٚمٞمؾ وىم٤مل صحٝمح: (3)

. وصكححف طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ذم ُمقوٕملم ومذيمر اعمٜمٞمح٦م ذم ُمقوكع واًمتٝمٚمٞمكؾ ذم آظمكر صحٞمص وومرىمف اسمـ

 (.2646(. صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2:68إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

(، 4696. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  طمدي٨م طمًكـ همريك٥م :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (1)

 (.2647(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  36:9واعمِمٙم٤مة  

 ٘مدم.وشم صحٝمح: (5)
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ا َمـ ايمُمٝمْم٣من يقَمف ذيمؽ ضمتلك يٚمزل ومل يلٟمت أضملد ضمًٛم٥م وحمٝم٦م فمٛمف َم٣م ٥م ؽمٝمئ٥م وىم٣مٞم٦م يمف ضمرزً 

شأهمّمؾ مم٣م صم٣مء زمف إٓ أضمد فمٚمؾ أىمثر َمـ ذيمؽ
(1)

. 

 فطٌ ضبشإ اهلل ٚحبُدٙ -7 
يك٤م رؾمكقل  :ىمٚم٧م شك زمٟمضم٤م ايم٘مالم إلم اهللأٓ أطمػم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب ذر  

وذم  شإن أضمل٤م ايم٘ملالم إلم اهلل ؽملٌح٣من اهلل وزمحٚملده» :اهلل أظمؼم) سم٠مطم٥م اًمٙمكالم إمم اهلل وم٘مك٤مل

َمل٣م اصلْمٖمك اهلل ظمال ٘متلف أو يمٔمٌل٣مده » :ىمك٤مل ؟أي اًمٙمالم أومْمؾ :ؾمئؾ طإن رؾمقل اهلل  :رواي٦م

شؽمٌح٣من اهلل وزمحٚمده
(2)

. 

َمـ وم٣مل ؽمٌح٣من اهلل ايمٔمٓمٝمؿ وزمحٚمده نمرؽم٦م يمف هب٣م ٞمخٙم٥م دم » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل   فمـ صم٣مزمرو 

شاجلٛم٥م
(3)

. 

 يف ّٜٛ َا١٥ َس٠فطٌ َٔ قاهلا  -8
ؽملٌح٣من اهلل  :َمـ وم٣مل ضمكم يِمٌح وضمكم يٚمزل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة  

زاد وزمحٚمده َم٣م ٥م َمرة مل يٟمت أضمد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٟمهمّمؾ ممل٣م صمل٣مء زملف إٓ أضملد ومل٣مل َمثلؾ َمل٣م ومل٣مل أو 

شفمٙمٝمف
(4)

. 

ؽملٌح٣من اهلل وزمحٚملده دم يلقم َم٣م ل٥م َملرة ضمْمل٦م  :وَمـ وم٣مل» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   وفمٛمف 

شطمْم٣مي٣مه ويمق ىم٣مٞم٦م َمثؾ ززمد ايمٌحر
(5)

. 

 فطٌ ايتطبٝح ٚايتًٌٗٝ ٚايتشُٝد ٚايتهبري ٚاحلح عًٝ٘ -9
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ ومللل٣مل اهلل سمٔمللل٣ملم: 

أئمجلز » وم٘مك٤مل: ط اهللىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد َرؾُمقل   قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص .[16ايم٘مٜمػ:] ﴾ٺ

وم٠ًمًمف ؾم٤مئؾ ُمـ ضمٚم٤ًمئف: يمٞمػ يٙم٥ًم أًمػ طمًٜم٦م؟  شأضمدىمؿ أن ي٘م٤ًم دم ىمؾ يقم أيمػ ضمًٛم٥م!

                                                                          

 (.37:2(، وُمًٚمؿ  :422رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.3842رواه ُمًٚمؿ   (1)

صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. وصححف  :رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (3)

  (.:753(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4515(، واعمِمٙم٤مة  4575إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 (.37:3رواه ُمًٚمؿ   (1)

  (.37:2ُمًٚمؿ  رواه  (5)
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شيًٌح َم٣م ٥م سمًٌٝمح٥م همٝم٘مت٤م يمف أيمػ ضمًٛم٥م، أو حيط فمٛمف أيمػ طمْمٝمئ٥م» ىم٤مل:
(1)

. 

هلل وٓ إيملف إٓ  واحلٚملد اهللٕن أومقل: ؽملٌح٣من » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل  أيب هريرة وفمـ 

شواهلل أىمػم أضم٤م إرّم مم٣م ؿمٙمٔم٦م فمٙمٝمف ايمُمٚمس اهلل
(2)

. 

وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد  اهللَمـ وم٣مل ٓ إيمف إٓ » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمٛمف 

وهق فمعم ىمؾ رء ومدير، دم يقم َم٣م ٥م َمرة ىم٣مٞم٦م يمف فمدل فمممل رومل٣مب، وىمتٌل٦م يملف َم٣م ل٥م ضمًلٛم٥م، 

َمـ ايمُمٝمْم٣من يقَمف ذيمؽ ضمتك يٚمز، ومل يٟمت أضمد زمٟمهمّملؾ  اوىم٣مٞم٦م يمف ضمرزً وحمٝم٦م فمٛمف َم٣م ٥م ؽمٝمئ٥م، 

وزمحٚمده دم يقم َم٣م ل٥م َملرة ضمْمل٦م  اهللَمـ وم٣مل ؽمٌح٣من »وىم٤مل:  شمم٣م صم٣مء زمف إٓ رصمؾ فمٚمؾ أىمثر َمٛمف

شطمْم٣مي٣مه وإن ىم٣مٞم٦م َمثؾ ززمد ايمٌحر
(3)

. 

يؽ يمف، يمف وضمده ٓ ذ اهللوم٣مل ٓ إيمف إٓ  َمـ» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب أيقب إٞمِم٣مري 

اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير فممم َمرات، ىمل٣من ىمٚملـ أفمتلؼ أرزمٔمل٥م أٞمٖملس َملـ ويملد 

شإؽمامفمٝمؾ
(4)

. 

؟ إن أضمل٤م اهللأٓ أطمػمك زمٟمضمل٤م ايم٘ملالم إلم » :ط اهللقل ككىم٤مل زم َرؾُم  :وم٣مل وفمـ أيب ذر  

شوزمحٚمده اهلل: ؽمٌح٣من اهللايم٘مالم إلم 
(5)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمص واًمدقم٤مء.37:9ُمًٚمؿ  رواه  (2)

ذم أصمٜم٤مء يمالم ًمف إن أؾمامء اهلل شم٤ٌمرك  :ذيمر اًمِمٞم: اإلُم٤مم قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم رمحف اهلل وشم٘مدم، صحٝمح: (1)

ؾمكٌح٤من  :ن ىمك٤ملصمؿ سملم رمحف اهلل ذًمؽ سم٠م وشمٕم٤ممم يمٚمٝم٤م ُمٜمدرضم٦م ذم هذه اًمٙمٚمامت إرسمع اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت

ٟمًٚم٥م يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥م قمـ اهلل قمز وضمؾ ومٞمٜمدرج حتتف ُم٤م يم٤من ُمكـ إؾمكامء  :اهلل ُمٕمٜم٤مه اًمتٜمزيف واًمًٚم٥م أي

واحلٛمكد هلل ُمِمكتٛمٚم٦م قمكغم  وهق اًمٓم٤مهر ُمـ يمؾ قمٞم٥م واًمًالم وهق اًمًالم ُمـ يمكؾ آومك٦م ،٤م يم٤مًم٘مدوسؾمٚمًٌ 

ومٜمٗمٞمٜمك٤م  ر واًمًكٛمٞمع اًمٌّمكػمضوب اًمٙمامل ًمذاشمف وصٗم٤مشمف ومٞمدظمؾ حتتٝم٤م يمؾ اؾمؿ إصمٌك٤مت يمك٤مًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مكدي

 وأصمٌتٜم٤م سم٤محلٛمد هلل يمؾ يمامل قمرومٜمك٤مه ويمكؾ ضمكالل أدريمٜمك٤مه سمًٌح٤من اهلل يمؾ قمٞم٥م قم٘مٚمٜم٤مه ويمؾ ٟم٘مص ومٝمٛمٜم٤مه

 ًٓ ٓ أضميص شمٛمل٣مء » :اهلل أيمؼم ًم٘مقل اًمٜمٌل : سم٘مقلووراء ذًمؽ يمٚمف شمٌٞم٤من قمٔمٞمؿ هم٤مب قمٜم٤م وضمٝمٚمٜم٤مه ومٜمح٘م٘مف إمج٤م

وم٢مذا يم٤من ذم اًمقضمكقد  اؾمؿ شمْمٛمـ ذًمؽ يم٤مٕقمغم واعمتٕم٤مزمومٞمدظمؾ ومٞمف يمؾ  شفمٙمٝمؽ أٞم٦م ىمام أشمٛمٝم٦م فمعم ٞمٖمًؽ

ومٞمكدظمؾ ومٞمكف  ُمـ هذا ؿم٠مٟمف ٟمٗمٞمٜم٤م أن يٙمقن ذم اًمقضمقد ُمـ يِم٤ميمٚمف ويٜم٤مفمره ومح٘م٘مٜم٤م ذًمؽ سم٘مقًمٜم٤م ٓ إًمف إٓ اهلل

هذه ظمالص٦م ُم٤م ذيمره اًمِمٞم: قمز اًمديـ  ُمـ أؾمامئف ُم٤م شمْمٛمـ ذًمؽ يم٤مًمقاطمد وإطمد وذي اجلالل واإليمرام

. اٟمٔمكر ضمكزء ذم ف اهلل وسمف ئمٝمر ه ومْمؾ هذه اًمٙمٚمامت ويمقهنك٤م اًم٤ٌمىمٞمك٤مت اًمّمك٤محل٤متسمـ قمٌد اًمًالم رمحا

( ط: دار 52، 51اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت / صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمكدي سمكـ قمٌكد اهلل اًمٕمالئكل:  ص: 

 م.2:98سمػموت  -اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 

 ء وشم٘مدم.( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمص واًمدقم٤م3742وُمًٚمؿ   ،(:422اًمٌخ٤مري   (3)

 .وشم٘مدم صحٞمص (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده.3842ُمًٚمؿ  رواه  (5)
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إ) ٓ أؾمتٓمٞمع أن آظمذ ُمـ اًم٘مكرآن  :وم٘م٤مل ط٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل ضم :وفمـ فمٌد اهلل زمـ أيب أوذم وم٣مل 

ومؾ ؽمٌح٣من اهلل واحلٚمد هلل وٓ إيمف إٓ اهلل واهلل أىمػم وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ »: ؿمٞمًئ٤م ومٕمٚمٛمٜمل ُم٤م جيزئٜمل ىم٤مل

. وم٘مك٤مل شومؾ ايمٙمٜمؿ ارمحٛمل وفم٣مهمٛمل واهدين وارزومٛملل» :ي٤م رؾمقل اهلل هذا هلل ومامذا زم؟ ىم٤مل :. ىم٤ملشزم٣مهلل

شأَم٣م هذا همٗمد َمأل يديف َمـ اخلغم» :ط ا سمٞمديف وىمٌْمٝمام. وم٘م٤مل رؾمقل اهللهٙمذ
(1)

. 

 فطٌ ضبشإ اهلل ٚحبُدٙ ضبشإ اهلل ايععِٝ -11
ىمٙمٚمت٣من طمٖمٝمٖمت٣من فمعم ايمٙم٣ًمن شمٗمٝمٙمت٣من دم اظمٝملزان » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شٝمؿايمٔمٓم اهللوزمحٚمده، ؽمٌح٣من  اهللضمٌٝمٌت٣من إلم ايمرمحـ: ؽمٌح٣من 
(2)

. 

وضملده  اهللٓ إيمف إٓ » ىم٣من إذا همرغ َمـ ايمِمالة وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم  

وٓ َمٔمْمل ظم٣م  ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير، ايمٙمٜمؿ ٓ َم٣مٞمع ظم٣م أفمْمٝم٦م،

شوٓ يٛمٖمع ذا اجلد َمٛمؽ اجلد َمٛمٔم٦م،
(3)

. 

وطمكده ٓ  اهللٓ إًمكف إٓ » يٗمقل دزمر ىمؾ صالة ضمكم يًٙمؿ: أٞمف ىم٣من زمـ ايمززمغم  اهللوفمـ فمٌد 

 اهللذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ٓ إًمف إٓ 

خمٚمّملم ًمف اًمكديـ وًمكق  اهللوٓ ٟمٕمٌد إٓ إي٤مه، ًمف اًمٜمٕمٛم٦م وًمف اًمٗمْمؾ وًمف اًمثٜم٤مء احلًـ، ٓ إًمف إٓ 

شهيٚمؾ هبـ دسمر يمؾ صالة ُمٙمتقسم٦م ط اهللـ اًمزسمػم: ويم٤من َرؾُمقل يمره اًمٙم٤مومرون ىم٤مل اسم
(4)

. 

وم٘م٤مًمقا: ذه٥م أهؾ اًمكدصمقر ط اهللأن وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ أشمقا َرؾُمقل  :وفمـ أيب هريرة  
(5)

 

اًمدصمقر
(5)

سم٤مًمدرضم٤مت اًمٕمغم واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ: يّمٚمقن يمام ٟمّمكم، ويّمقُمقن يمكام ٟمّمكقم، وهلكؿ  

سملدرىمقن  أٓ أفمٙمٚم٘مؿ ؾمٝمًئ٣م»ىمقن. وم٘م٤مل: ويتّمد ومْمؾ ُمـ أُمقال حيجقن ويٕمتٛمرون وجي٤مهدون

 ش؟زمف َمـ ؽمٌٗم٘مؿ وسمًٌٗمقن زمف َمـ زمٔمدىمؿ وٓ ي٘مقن أضمد أهمّمؾ َمٛم٘مؿ إٓ َمـ صٛمع َمثؾ َم٣م صلٛمٔمتؿ

ىم٤مل  شوشمالشمكمشمالشًم٣م  سمًٌحقن وحتٚمدون وسم٘مػمون طمٙمػ ىمؾ صالة»، ىم٤مل: اهللىم٤مًمقا: سمغم ي٤م َرؾُمقل 

                                                                          

وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم ُمِمكٙم٤مة  .واٟمتٝم٧م رواي٦م اًمٜم٤ًمئل قمٜمد ىمقًمكف إٓ سمك٤مهللرواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل.  ضمًـ: (2)

 (.969اعمّم٤مسمٞمص  

 واًمتًٌٞمص واًمدقم٤مء. ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ37:5وُمًٚمؿ   ،( سم٤مب ومْمؾ اًمتًٌٞمص7154رواه اًمٌخ٤مري   (1)

اًمكذيمر سمٕمكد اًمّمكالة اؾمكتح٤ٌمب  ( سمك٤مب6:4وُمًٚمؿ   ،( سم٤مب اًمدقم٤مء سمٕمد اًمّمالة6:82رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 وسمٞم٤من صٗمتف.

 اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة وسمٞم٤من صٗمتف.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب65:ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 مجع دصمر سمٗمتص اًمدال إؾمٙم٤من اًمث٤مء اعمثٚمث٦م وهق: اعم٤مل اًمٙمثػم. :اًمدصمقر (5)
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واحلٛمكد هلل  اهللي٘مقل: ؾمٌح٤من  :ىم٤مل أسمق ص٤مًمص اًمراوي قمـ أيب هريرة عم٤م ؾمئؾ قمـ يمٞمٗمٞم٦م ذيمرهـ

شوصمالصملمصمالصًم٤م  واهلل أيمؼم، طمتك يٙمقن ُمٜمٝمـ يمٚمٝمـ
(1)

. 

وم٘م٤مًمقا: ؾمٛمع إظمقاٟمٜم٤م أهكؾ  ط اهللومرضمع وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ إمم َرؾُمقل  وزاد َمًٙمؿ دم روايتف: 

 .شي٠مسمٝمف َمـ يُم٣مء اهللذيمؽ همّمؾ » :ط اهللومٕمٚمٜم٤م ومٗمٕمٚمقا ُمثٚمف، وم٘م٤مل َرؾُمقل إُمقال سمام 

اهلل شمالشًم٣م وشمالشمكم، ومحد شمالشًم٣م  دم دزمر ىمؾ صالة اهللَمـ ؽمٌح » وم٣مل: ط اهللفمـ َرؽُمقل   وفمٛمف 

وضملده ٓ ذيلؽ يملف، يملف اظمٙملؽ ويملف  اهللوشمالشمكم وم٣مل مت٣مم اظم٣م ٥م: ٓ إيمف إٓ اهلل شمالشًم٣م وشمالشمكم، وىمػم 

شاحلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير، نمٖمرت طمْم٣مي٣مه وإن ىم٣مٞم٦م َمثؾ ززمد ايمٌحر
(2)

. 

يِمٌح فمعم ىمؾ ؽملالَمك َملـ أضملدىمؿ صلدوم٥م: هم٘ملؾ » :وم٣مل ط اهللأن َرؽُمقل  يب ذر وفمـ أ 

سمًٌٝمح٥م صدوم٥م، وىمؾ حتٚمٝمدة صدوم٥م، وىمؾ هتٙمٝمٙم٥م صدوم٥م، وىمؾ سم٘مٌلغمة صلدوم٥م، وأَملر زمل٣مظمٔمروف 

شصدوم٥م، وهنل فمـ اظمٛم٘مر صدوم٥م: وجيزئ َمـ ذيمؽ رىمٔمت٣من يرىمٔمٜمام َمـ ايمّمحك
(3)

. 

ؽملٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜملؿ » :ل ذم ريمققمف وؾمجقدهيٙمثر أن ي٘مق طيم٤من اًمٜمٌل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

شرزمٛم٣م وزمحٚمدك ايمٙمٜمؿ انمٖمر رم
(4)

. 

وٌس رب  اظمال ٘مل٥م »: ذم ريمققمف وؾمكجقده :ىم٣من يٗمقل ط اهللأن َرؽُمقل  وفمٛمٜم٣م  ٌ قٌح وُملد  ؽُمل

شوايمروح
(5)

. 

َمثؾ ايمذي يذىمر رزمف وايمذي ٓ يلذىمره َمثلؾ » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

شاحلل واظمٝم٦م
(6)

. 

 أوصلٝمؽ »وم٘مك٤مل:  شي٣م َمٔم٣مذ واهلل إين ٕضمٌؽ» :أطمذ زمٝمده ووم٣مل ط اهللأن َرؽُمقل  فمـ َمٔم٣مذ و

شأفمٛمل فمعم ذىمرك وؾم٘مرك وضمًـ فم٣ٌمدسمؽايمٙمٜمؿ  :ٓ سمدفمـ دم دزمر ىمؾ صالة سمٗمقل ي٣م َمٔم٣مذ
(7)

. 
                                                                          

  اًمذيمر سمٕمداًمّمالة.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب6:6وُمًٚمؿ    ،( سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة918اه اًمٌخ٤مري  رو (2)

  (.6:6ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 صالة اًمْمحك.اؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب831ُمًٚمؿ  رواه  (3)

( سمك٤مب ُمك٤م ي٘مك٤مل ذم اًمريمكقع 595وُمًكٚمؿ   ،( سم٤مب اًمتًٌٞمص واًمكدقم٤مء ذم اًمًكجقد895رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 واًمًجقد.

 (.598ٚمؿ  ُمًرواه  (5)

اًمٜم٤مومٚمك٦م ذم سمٞمتكف اؾمكتح٤ٌمب  ( سمك٤مب:88وُمًكٚمؿ  ،( سم٤مب ومْمؾ ذيمر اهلل قمز وضمكؾ7155اًمٌخ٤مري رواه  (6)

َمثؾ ايمٌٝم٦م ايمذي يذىمر اهلل همٝمف وايمٌٝم٦م ايمذي ٓ يلذىمر اهلل همٝملف َمثلؾ »وم٘م٤مل: وضمقازه٤م ذم اعمًجد. ورواه ُمًٚمؿ

 .شاحلل واظمٝم٦م

 =(، واعمِمٙم٤مة2633داود  أيب  ٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص، وصححف إًمرواه  صحٝمح: (7)
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 دٛاَع َٔ ايتطبٝح ٚايتشُٝد ٚايتًٌٗٝ ٚايتهبري فطٌ -11
َمل٣م » :ع زمٔمد أن أوحك وهل صم٣ميم٥ًم همٗم٣ملطمرج َمـ فمٛمده٣م شمؿ رصم طأن ايمٛمٌل  فمـ صمقيري٥م  

يمٗمد ومٙمل٦م زمٔملدك أرزملع ىمٙملامت » :طىم٤مل اًمٜمٌل  ٟمٕمؿ :ىم٤مًم٧م شزيم٦م فمعم احل٣مل ايمتل هم٣مرومتؽ فمٙمٝمٜم٣م

شمالث َمرات يمق وزٞم٦م زمام ومٙم٦م َمٛمذ ايمٝمقم يمقزٞمتٜمـ ؽمٌح٣من اهلل وزمحٚمده فمدد طمٙمٗمف ورول٣مء ٞمٖمًلف 

شوزٞم٥م فمرؾمف وَمداد ىمٙمامسمف
(1)

. 

زمٟمي رء حترك ؾمٖمتٝمؽ يل٣م » :وأٟم٤م أطمرك ؿمٗمتل وم٘م٤مل زم ط رآ) اًمٜمٌل :وم٣مل فمـ أيب أَم٣مَم٥م  

أٓ أطملػمك زملٟمىمثر وأهمّملؾ َملـ ذىملرك زم٣ميمٙمٝملؾ »: أذيمر اهلل ي٤م رؾمقل اهلل وم٘مك٤مل :وم٘مٚم٧م شأزم٣م أَم٣مَم٥م

فمدد َم٣م طمٙملؼ ؽملٌح٣من اهلل َملؾء َمل٣م  ؽمٌح٣من اهلل :سمٗمقل» :ىم٤مل سمغم ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚم٧م ش؟!وايمٛمٜم٣مر

اهلل َمؾء َم٣م دم إرض وايمًلامء ؽملٌح٣من اهلل فملدد َمل٣م طمٙمؼ ؽمٌح٣من اهلل فمدد َم٣م دم إرض ؽمٌح٣من 

أضمٍم ىمت٣مزمف ؽمٌح٣من اهلل َمؾء َم٣م أضمٍم ىمت٣مزمف ؽمٌح٣من اهلل فمدد ىمؾ رء ؽمٌح٣من اهلل َمؾء ىمؾ رء 

احلٚمد هلل فمدد َم٣م طمٙمؼ واحلٚمد هلل َمؾء َم٣م طمٙمؼ واحلٚمد هلل فمدد َمل٣م دم إرض وايمًلامء واحلٚملد هلل 

دد َم٣م أضمٍم ىمت٣مزمف واحلٚمد هلل َمؾء َم٣م أضمٍم ىمت٣مزمف واحلٚمد َمؾء َم٣م دم إرض وايمًامء واحلٚمد هلل فم

شهلل فمدد ىمؾ رء واحلٚمد هلل َمؾء ىمؾ رء
(2)

. 

قمٚمٛمٜمل دقم٤مء ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمٕمٜمل  :ط٣م وم٣مل يمٙمٛمٌل أن أفمرازمٝمً  فمـ أزمٝمف  وفمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد

شومؾ ايمٙمٜمؿ يمؽ احلٚمد ىمٙمف وإيمٝمؽ يرصمع إَمر ىمٙمف»: ىم٤مل سمف
(3)

. 

                                                                          

 (.7:1(، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  :8:7(، وصحٞمص اجل٤مُمع  :5: = =واعمِمٙم٤مة

وذم  زاد اًمٜم٤ًمئل ذم آظمره واحلٛمد هلل يمكذًمؽو ( سم٤مب اًمتًٌٞمص أول اًمٜمٝم٤مر وقمٜمد اًمٜمقم،3837 رواه ُمًٚمؿ  (2)

 .شهلل أىمػم فمدد طمٙمٗمف ورو٣مء ٞمٖمًف وزٞم٥م فمرؾمف وَمداد ىمٙمامسمفؽمٌح٣من اهلل وزمحٚمده وٓ إيمف إٓ اهلل وا» :رواي٦م ًمف

اًمدٟمٞم٤م واًمٚمٗمظ ًمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام سم٤مظمتّمك٤مر أيب  رواه أمحد واسمـ صلحٝمح: (1)

أهملال » :ورواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م طمًـ وًمٗمٔمكف ىمك٤مل. صحٞمص قمغم ذط اًمِمٞمخلم :واحل٤ميمؿ وىم٤مل

احلٚمد هلل فمدد َمل٣م أضمٍمل ىمت٣مزملف  :سمٗمقل» :ىم٤مل سمغم :ىمٚم٧م شف شمؿ دأزم٦م ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر مل سمٌٙمٕمفأطمػمك زمًمء إذا ومٙمت

واحلٚمد هلل َمؾء َم٣م أضمٍم ىمت٣مزمف واحلٚمد هلل فمدد َم٣م أضمٍم طمٙمٗمف واحلٚمد هلل َمؾء َمل٣م دم طمٙمٗملف واحلٚملد هلل َملؾء 

. ش َمثلؾ ذيملؽؽمٚمقاسمف وأروف واحلٚمد هلل فمدد ىمؾ رء واحلٚمد هلل فمعم ىملؾ رء وسمًلٌح َمثلؾ ذيملؽ وسم٘ملػم

 (.2686وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

٤ٌم) ذم صحٞمص ًم. وطمًٜمف إؾمٚمٞمؿأيب  سمٚم٩م واؾمٛمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ أو اسمـأيب  رواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م ضمًـ: (3)

 (.2687اًمؽمهمٞم٥م  
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 ٛهلا سني ٜأٟٚ إىل فساغ٘فطٌ أذناز ٚآٜات ٜك -12
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ سمٔمللللل٣ملم: اهللومللللل٣مل  

 .[292آل فمٚمران:] ﴾ڻ

زم٣مؽمٚمؽ ايمٙمٜملؿ أضمٝمل٣م » ىم٣من إذا أوى إلم همراؾمف وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل وفمـ ضمذيٖم٥م وأيب ذر  

شوأَمقت
(1)

. 

ذمت٣م إذا أويلتام إلم همراؾمل٘مام أو إذا أطمل» :وم٣مل يملف ويمٖم٣مؿمٚمل٥م  ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ فمقم  

شوشمالشمكمشمالشًم٣م  وشمالشمكم، وامحداشمالشًم٣م  ٣موشمالشمكم، وؽمًٌح شمالشًم٣م  َمّم٣مصمٔم٘مام هم٘مػما
(2)

. 

إذا أوى أضملدىمؿ إلم همراؾملف همٙمٝملٛمٖمض همراؾملف » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

زمداطمٙم٥م إزاره هم١مٞمف ٓ يدري َم٣م طمٙمٖمف فمٙمٝمف، شمؿ يٗمقل: زم٣مؽمٚمؽ ريب وؤم٦م صمٛمٌل وزملؽ أرهمٔملف: إن 

شز هم٣مرمحٜم٣م، وإن أرؽمٙمتٜم٣م هم٣مضمٖمٓمٜم٣م زمام حتٖمظ زمف فم٣ٌمدك ايمِم٣محلكمأَمً٘م٦م ٞمٖم
(3)

. 

يم٤من إذا أظمذ ُمْمكجٕمف ٟمٗمك٨م ذم يديكف وىمكرأ سمك٤معمٕمقذات  ط اهللأن َرؾُمقل  وقمـ قم٤مئِم٦م  

شوُمًص هبام ضمًده
(4)

. 

إذا أسمٝم٦م َمّمجٔمؽ همتقوٟم ووقءك » :ط اهللىم٤مل زم َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب  

ايمٙمٜمؿ أؽمٙمٚم٦م ٞمٖمز إيمٝمؽ، وهمقو٦م أَمري إيمٝملؽ،  ؾمٗمؽ إيٚمـ وومؾ: يمٙمِمالة، شمؿ اوْمجع فمعم

وأجلٟمت ـمٜمري إيمٝمؽ، رنم٥ٌم وره٥ٌم إيمٝمؽ، ٓ َمٙمجٟم وٓ َمٛمج٣م َمٛمؽ إٓ إيمٝمؽ، آَمٛم٦م زم٘مت٣مزملؽ ايملذي 

شأٞمزيم٦م، وزمٛمٌٝمؽ ايمذي أرؽمٙم٦م: هم١من َم٦م، َم٦م فمعم ايمٖمْمرة: واصمٔمٙمٜمـ آطمر َم٣م سمٗمقل
(5)

. 

ٓ حيل٣مهمظ فمٙملٝمٜمام فمٌلد  -طمٙمت٣من أو-ِمٙمت٣من طم» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو  

فممًملا  وحيٚملدفممًملا  َمًٙمؿ إٓ دطمؾ اجلٛم٥م مه٣م يًغم وَمـ ئمٚمؾ هبام ومٙمٝمؾ يًٌح دم دزمر ىمؾ صلالة

٣م وشمالشمكم إذا أطملذ همذيمؽ مخًقن وَم٣م ٥م زم٣ميمٙم٣ًمن وأيمػ ومخًام ٥م دم اظمٝمزان وي٘مػم أرزمٔمً فممًما  وي٘مػم
                                                                          

 ذا أصٌص.إ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل 6:77  ،(6:76اًمٌخ٤مري  رواه  (2)

وذم روايك٦م: اًمتًكٌٞمص سم٤مب اًمتًٌٞمص أول اًمٜمٝمك٤مر وقمٜمكد اًمٜمكقم  (3838وُمًٚمؿ   (،:6:6رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 وصمالصملم. ٤موذم رواي٦م: اًمتٙمٌػم أرسمٕمً  وصمالصملم، ٤مأرسمٕمً 

( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمد اًمٜمقم وأظمكذ 3825وُمًٚمؿ   ( سم٤مب اًمتٕمقذ واًم٘مراءة قمٜمد اًمٜمقم،6:72رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اعمْمجع.

 (.6:71رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم وأظمذ اعمْمجع.3821وُمًٚمؿ  ( 355رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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ومٚم٘مكد  شمكم همذيمؽ َم٣م ل٥م زم٣ميمٙمًل٣من وأيملػ دم اظمٝملزانوشمالشمالشًم٣م  وشمالشمكم ويًٌحشمالشًم٣م  َمّمجٔمف وحيٚمد

 :وُمكـ يٕمٛمكؾ هبكام ىمٚمٞمكؾ ىمك٤مل مه٤م يًػم يمٞمػ اهلل رؾمقل ي٤م :ىم٤مًمقا يٕم٘مده٤م طرأي٧م رؾمقل اهلل 

ايمُمٝمْم٣من دم َمٛم٣مَمف همٝمٛمقَمف ومٌؾ أن يٗمقيمف ويٟمسمٝمف دم صالسمف همٝمذىمره ضم٣مصم٥م ومٌلؾ أن  :ئمٛمل يٟمي أضمدىمؿ»

شيٗمقهل٣م
(1)

. 

ٓ إيملف إٓ اهلل وضملده ٓ  َمـ وم٣مل ضمكم يٟموي إلم همراؾمف:» ٣مل:وم طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  

ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىملؾ رء وملدير ٓ ضملقل وٓ وملقة إٓ زمل٣مهلل ايمٔملقم ايمٔمٓملٝمؿ 

وإن ىم٣مٞم٦م َمثلؾ ززملد  -أو طمْم٣مي٣مه-ؽمٌح٣من اهلل واحلٚمد هلل وٓ إيمف إٓ اهلل واهلل أىمػمنمٖمرت يمف ذٞمقزمف 

شايمٌحر
(2)

. 

 كٛي٘ ٜٚفعً٘ َٔ زأ٣ يف َٓاَ٘ َا ٜهسَٜٙا  فطٌ -13
 إذا رأى أضمدىمؿ ايمرؤي٣م ي٘مرهٜم٣م همٙمٝمٌِمؼ فمـ يًل٣مره» أٞمف وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  فمـ صم٣مزمر  

شويمٝمتحقل فمـ صمٛمٌف ايمذي ىم٣من فمٙمٝمفشمالشًم٣م  ويمٝمًتٔمذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿشمالشًم٣م 
(3)

. 

ايمرؤي٣م حيٌٜم٣م هم١مٞمام هلل  إذا رأى أضمدىمؿ» يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع ايمٛمٌل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

َمـ اهلل همٙمٝمحٚمد اهلل فمٙمٝمٜم٣م ويمٝمحدث زمام رأى وإذا رأى نمغم ذيمؽ مم٣م ي٘ملره همل١مٞمام هلل َملـ ايمُملٝمْم٣من 

شهم١مهن٣م ٓ سميه ٕضمدوٓ يذىمره٣م  همٙمٝمًتٔمذ زم٣مهلل َمـ ذه٣م
(4)

. 

ايمرؤي٣م ايمِم٣محل٥م َمـ اهلل واحلٙمؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من همٚمـ رأى » :طاًمٜمٌل  ىم٤مل :وم٣مل وفمـ أيب ومت٣مدة  

شويمٝمتٔمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من هم١مهن٣م ٓ سميهشمالشًم٣م  ي٘مرهف همٙمٝمٛمٖم٧م فمـ ؾماميمف ٣مؾمٝمئً 
(5)

. 

                                                                          

طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص واًمٜمًك٤مئل واسمكـ طمٌك٤من ذم  :رواه أسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف واًمؽمُمذي وىمك٤مل صحٝمح: (2)

وأي٘مؿ ئمٚملؾ دم ايمٝملقم وايمٙمٝمٙمل٥م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  شوأيمػ ومخًام ٥م دم اظمٝمزان» :صحٞمحف وزاد سمٕمد ىمقًمف

 (.717ًٕم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وصححف اشأيمٖمكم ومخًام ٥م ؽمٝمئ٥م

 (.718وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ،اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحفرواه  صحٝمح: (1)

 ( يمت٤مب اًمرؤي٤م.3373  رواه ُمًٚمؿ (3)

(، 4564. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  طمدي٨م طمًـ صحٞمص :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.26:9(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :65وصحٞمص اجل٤مُمع:  

ؾمٚمٛم٦م وإذا رأى ُم٤م يٙمره أيب  وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ(، 3372 وُمًٚمؿ (، 4229 رواه اًمٌخ٤مري  (5)

 .ا وم٢مهن٤م ًمـ شميهوٓ حيدث هب٤م أطمدً صمالصًم٤م  يٙمره ومٚمٞمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذه٤م وذ اًمِمٞمٓم٤من وًمٞمتٗمؾ قمـ ي٤ًمره
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 نًُات ٜكٛهلٔ َٔ ٜأزم أٚ ٜفصع بايًٌٝ فطٌ -14
إذا هملزع أضملدىمؿ دم ايمٛملقم » وم٣مل: طفمـ أزمٝمف فمـ صمده أن رؽمقل اهلل  فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م 

مهلزات ايمُملٝم٣مؿمكم وأن  همٙمٝمٗمؾ أفمقذ زم٘مٙملامت اهلل ايمت٣مَمل٣مت َملـ نمّملٌف وفمٗم٣مزملف وذ فمٌل٣مده وَملـ

ويم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو يٚم٘مٜمٝم٤م ُمـ قم٘مؾ ُمـ وًمده وُمكـ مل يٕم٘مكؾ  :ىم٤ملش حييون هم١مهن٣م يمـ سميه

صمؿ قمٚم٘مٝم٤م ذم قمٜم٘مف يمتٌٝم٤م ذم صؽ  
(1)

. 

أدريم٧م رؾمكقل  :اويم٤من يمٌػمً  ىمٚم٧م ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ظمٜمٌش اًمتٛمٞمٛمل  :وفمـ أيب ايمتٝم٣مح وم٣مل

إن اًمِمٞم٤مـملم حتدرت : ىم٤مل ؟ًمٞمٚم٦م يم٤مدشمف اجلـ طيمٞمػ صٜمع رؾمقل اهلل  :ىمٚم٧م ٟمٕمؿ :ىم٤مل ط اهلل

ُمـ إودي٦م واًمِمٕم٤مب وومٞمٝمؿ ؿمٞمٓم٤من سمٞمده ؿمٕمٚم٦م ُمـ ٟم٤مر يريد أن  طشمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

َمل٣م »: ىمك٤مل :يك٤م حمٛمكد ىمكؾ :ومٝمٌط إًمٞمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مك٤مل طحيرق هب٤م وضمف رؾمقل اهلل 

وذرأ وسمكرأ وُمكـ ذ ُمك٤م يٜمكزل ُمكـ أقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٦م ُمـ ذ ُم٤م ظمٚمكؼ  ىمؾ :ىم٤مل ش؟أومقل

٤م يٓمكرق اًمًامء وُمـ ذ ُم٤م يٕمرج ومٞمٝم٤م وُمـ ذ ومتـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وُمـ ذ يمؾ ـم٤مرق إٓ ـم٤مرىمً 

شومٓمٗمئ٧م ٟم٤مرهؿ وهزُمٝمؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :ىم٤مل سمخػم ي٤م رمحـ
(2)

. 

 فطٌ َٔ تعاّز َٔ ايًٌٝ فرنس اهلل -15
َمـ سمٔم٣مر» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  فمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م 

(3)
ٓ إيملف إٓ اهلل وضملده  ـ ايمٙمٝمؾ همٗم٣مل:َم 

ٓ إيمف إٓ اهلل، و رء ومدير، احلٚمد هلل، وؽمٌح٣من اهلل، ىمؾ ، يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعمٓ ذيؽ يمف

اؽمتجٝم٤م. هم١من سمقولٟم  –أو دفم٣م  –ايمٙمٜمؿ انمٖمر رم » ، صمؿ ىم٤مل:شٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهللو واهلل أىمػم،

                                                                          

صحٞمص  :٤ًمئل واحل٤ميمؿ وىم٤ملطمدي٨م طمًـ همري٥م واًمٜم :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل ضمًـ: (2)

يٗمكزع ذم ُمٜم٤مُمكف رضماًل يم٤من ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد  :وذم رواي٦م ًمٚمٜم٤ًمئل ىم٤مل اإلؾمٜم٤مد وًمٞمس قمٜمده اّمٞمّمٝم٤م سم٤مًمٜمقم

ومكذيمر  شإذا اوْمجٔم٦م همٗمؾ زمًلؿ اهلل أفملقذ زم٘مٙملامت اهلل ايمت٣مَمل٥م»: طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  طومذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 

 (.4639. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  طمًـ إٓ ىمقل ويم٤من قمٌد اهلل :. وىم٤مل إًم٤ٌم)ُمثٚمف

 وىمد رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ُمرؾماًل  رواه أمحد وأسمق يٕمغم وًمٙمؾ ُمٜمٝمام إؾمٜم٤مد ضمٞمد حمت٩م سمف ضمًـ: (1)

 (.2713. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد سمٜمحقه ورواه اًمٜم٤ًمئل

(، واًمٌٕمض ذيمر أهن٤م آؾمتٞم٘م٤مظ، واًمٌٕمض: شمٕم٤مر: :5ص: 4يمثر  ومتص: جاًمتٕم٤مر: ي٘مٔم٦م ُمع صقت. ىم٤مًمف إ (3)

ُمع يمالم. وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتص: إٟمام يتٗمؼ ذًمؽ عمـ شمٕمقد اًمكذيمر  اٟمتٌف، واًمٌٕمض: اًمت٘مٚم٥م قمغم اًمٗمراش ًمٞماًل 

واؾمت٠مٟمس سمف، وهمٚم٥م قمٚمٞمف طمتك ص٤مر طمدي٨م ٟمٗمًف ذم ٟمقُمف وي٘مٔمتكف، ومك٠ميمرم ُمكـ اشمّمكػ سمكذًمؽ سم٢مضم٤مسمك٦م 

 الشمف.دقمقشمف وىمٌقل ص
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شٌٙم٦م صالسمفومُ 
(1)

. 

 جلُاعفطٌ ايرنس عٓد ا -16
يمق أن أضمدهؿ إذا أراد أن يٟمي أهٙملف » :طىم٤مل اًمٜمٌل  :زمـ فم٣ٌمس رى اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمام وم٣ملافمـ  

زم٣مؽمؿ اهلل ايمٙمٜمؿ صمٛمٌٛم٣م ايمُمٝمْم٣من وصمٛم٤م ايمُمٝمْم٣من َم٣م رزومتٛم٣م هم١مٞمف إن يٗمدر زمٝملٛمٜمام ويملد دم ذيملؽ مل  :وم٣مل

شاييه ؾمٝمْم٣من أزمًد 
(2)

. 

 فطٌ ايرنس يف ايٓفظ -17
أٞم٣م فمٛمد ـمـ فمٌدي يب، وأٞمل٣م َمٔملف »شمٕم٤ممم:  اهللي٘مقل  وم٣مل: ط اهلل أن َرؽُمقل وفمـ أيب هريرة  

شطمغم َمٛمٜمؿ ذىمرسمف دم َمإلٍ  إذا ذىمرين: هم١من ذىمرين دم ٞمٖمًف ذىمرسمف دم ٞمٖمز، وإن ذىمرين دم َمإلٍ 
(3)

. 

شٓ إيملف إٓ اهلل :أهمّمؾ ايمذىمر» ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر  
(4)

 فوقمٜمك 

شرؽم٦م يمف ٞمخٙم٥م دم اجلٛم٥موزمحٚمده نمُ  اهللؽمٌح٣من  َمـ وم٣مل:»ىم٤مل:  طقمـ اًمٜمٌل  
(5)

. 

 «ٚال ق٠ٛ إال باهلل سٍٛ ال»فطٌ  -18 
 وم٘مٚم٧م:ش أٓ أديمؽ فمعم ىمٛمز َمـ ىمٛمقز اجلٛم٥م؟» :ط اهللىم٤مل زم َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك  

شٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل» سمغم ي٤م َرؾُمقل اهلل. ىم٤مل:
(6)

. 

يمٝمٙمل٥م  طإزمراهٝمؿ  يمٗمٝم٦م» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :٤ملىم وقمـ اسمـ ُمًٕمقد  وهل نمراس اجلٛم٥م: 
                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ ُمـ شمٕم٤مر ُمـ اًمٚمٞمؾ ومّمغم.2214رواه اًمٌخ٤مري   (2)

سمك٤مب ُمك٤م يًكتح٥م أن ي٘مقًمكف قمٜمكد ( 2545، وُمًٚمؿ  سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أشمك أهٚمف( 7136رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .اجلامع

 ( سمك٤مب احلك٨مِّ 3786، وُمًكٚمؿ  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿( سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: 7:81رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم.

 وشم٘مدم. ًـ:ضم (1)

(، واكري٩م :753وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   ،طمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (5)

 (.:58اًمٓمح٤موي٦م ص 

ظمٗمكض اًمّمكقت سم٤مًمكذيمر. اؾمكتح٤ٌمب  ( سم٤مب3815( سم٤مب همزوة ظمٞمؼم، وُمًٚمؿ   4:79رواه اًمٌخ٤مري   (6)

قمكـ يمكؾ اظمتٞمك٤مر وشمٍمكف إٓ  ظمتّم٤مص اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤معمِمٞمئ٦م واًم٘مدرة وؾمكٚم٥م اًمٕمٌكداوُمٕمٜم٤مه٤م 

وهلكذا ضمٕمٚمٝمك٤م اًمٜمٌكل ُمكـ يمٜمكقز اجلٜمك٦م ذم وظم٤مًمّم٦م شمٕم٤ممم ذم ُمِمٞمئتف قمغم هن٤مي٦م اًمتٗمقيض وسمٛمِمٞمئتف ؾمٌح٤مٟمف 

 .احلدي٨م
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أهي يب همٗم٣مل: ي٣م حمٚمد أومرئ أَمتؽ َمٛمل ايمًالم، وأطمػمهؿ أن اجلٛم٥م ؿمٝم٥ٌم ايمؼمزمل٥م، فمذزمل٥م اظمل٣مء، 

شواهلل أىمػم اهللواحلٚمد هلل وٓ إيمف إٓ  اهللوأهن٣م ومٝمٔم٣من، وأن نمراؽمٜم٣م: ؽمٌح٣من 
(1)

. 

 ٚاالدتُاع عًٝٗا ايرنس دلايظفطٌ  -19
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :سمٔمل٣ملم اهللوم٣مل  

 .[18ايم٘مٜمػ:] ﴾ٺ

إن هلل سمٔم٣ملم َمال ٘م٥م يْمقهمقن دم ايمْمر  يٙمتٚمًقن أهؾ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

ل اهلليذىمرون  ٣مايمذىمر، هم١مذا وصمدوا ومقَمً  قا إلم ضمل٣مصمت٘مؿ، همٝمحٖملقهنؿ زملٟمصمٛمحتٜمؿ إلم فمز وصمؾ سمٛم٣مدوا: هٙمٚم 

ومل٣مل: يٗمقيملقن يًلٌحقٞمؽ، وي٘مػموٞملؽ،  ؟رهبؿ وهلق أفمٙملؿ: َمل٣م يٗملقل فمٌل٣مديايمًامء ايمدٞمٝم٣م، همٝمًٟمهلؿ 

ومل٣مل:  ؟همٝمٗمقيمقن: ٓ واهلل َم٣م رأوك، همٝمٗمقل: ىمٝمػ يمق رأوين ؟وحيٚمدوٞمؽ ويٚمجدوٞمؽ، همٝمٗمقل: هؾ رأوين

 :ومل٣مل ؟، همٝمٗمقل: همامذا يًٟميمقن٣ما وأىمثر يمؽ سمًٌٝمًح ٞمقا أؾمد يمؽ فم٣ٌمدة وأؾمد يمؽ متجٝمًد يمق رأوك ىم٣م :يٗمقيمقن

يمقٞمؽ اجلٛم٥م، وم٣مل: يٗمقل: وهؾ رأوه٣م؟ وم٣مل: يٗمقيمقن: ٓ واهلل ي٣م رب َم٣م رأوه٣م. ومل٣مل: يٗملقل: يٗمقيمقن: يًٟم

وأفمٓمؿ همٝمٜم٣م رنم٥ًٌم.  ٣موأؾمد هل٣م ؿمٙمًٌ  ٣مهم٘مٝمػ يمق رأوه٣م؟ وم٣مل: يٗمقيمقن: يمق أهنؿ رأوه٣م ىم٣مٞمقا أؾمد فمٙمٝمٜم٣م ضمرًص 

: ٓ واهلل َمل٣م ومل٣مل: يٗمقيملقن ؟وم٣مل: يتٔمقذون َمـ ايمٛم٣مر؟، وم٣مل: همٝمٗملقل: وهلؾ رأوهل٣م ؟وم٣مل: همٚمؿ يتٔمقذون

وأؾملد هلل٣م خم٣مهمل٥ًم، ومل٣مل:  اوم٣مل: يٗمقيمقن: يمق رأوه٣م ىم٣مٞمقا أؾمد َمٛمٜم٣م هملرارً  ؟رأوه٣م، همٝمٗمقل: هم٘مٝمػ يمق رأوه٣م

همٝمٗمقل: همٟمؾُمٜمدىمؿ أين ومد نمٖمرت هلؿ. وم٣مل: يٗمقل َمٙمؽ َمـ اظمال ٘مل٥م: هملٝمٜمؿ هملالن يملٝمس َملٛمٜمؿ إٞملام صمل٣مء 

شحل٣مصم٥م، وم٣مل: هؿ اجلٙم٣ًمء ٓ يُمٗمك هبؿ صمٙمٝمًٜمؿ
(2)

. 

 عمًٚمؿ هذه اعمح٤مورة سملم اهلل قمز وضمؾ وسملم اعمالئٙم٦م، وومٙمر ذم ىمكقل اهلل شمٕمك٤ممم:ومت٠مُمؾ أظمل ا 

، وذم ىمقًمككف ذم احلككدي٨م اًم٘مككدد: [251]ايمٌٗمللرة: ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿

أٞم٣م فمٛمد ـمـ فمٌدي يب وأٞم٣م َمٔمف إذا ذىمرين هم١من ذىمرين دم ٞمٖمًف ذىمرسملف دم ٞمٖمزل وإن ذىملرين دم َملأل »

٣م سمٗمرزمل٦م إيمٝملف ٣م وإن سمٗملرب إرم ذرافًملا سمٗمرزم٦م إيمٝمف ذرافمً ذىمرسمف دم َمأل طمغم َمٛمٜمؿ وإن سمٗمرب إرم ؾمػمً 

شوإن أسم٣مين يٚمًم أسمٝمتف هرويم٥م ٣مزم٣مفمً 
(3()4)

. 

                                                                          

(، وصكحٞمص 4573وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   ،طمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  ضمًـ: (2)

 (.216(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  6263اجل٤مُمع  

 .( سم٤مب ومْمؾ جم٤مًمس اًمذيمر:379ًٚمؿ  رواه ُم (1)

 (.7:81رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م واًمثالصمقن. 518( اًمٕمدد 4  ص:  –د/ مج٤مل اعمريمٌل  –اٟمٔمر ومْمؾ اًمذيمر واًمذايمريـ  (1)
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إٓ ضمٖملتٜمؿ  اهللٓ يٗمٔملد وملقم يلذىمرون » :ط اهللىمك٤مل َرؾُمكقل  :وم٣مٓ وفمٛمف وفمـ أيب ؽمٔمٝمد  

شهمٝمٚمـ فمٛمده اهللاظمال ٘م٥م، ونمُمٝمتٜمؿ ايمرمح٥م، وٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمً٘مٝمٛم٥م، وذىمرهؿ 
(1)

.
 

سمٞمٜمام هق ضم٤مًمس ذم اعمًجد واًمٜمك٤مس » :ط اهللأن َرؽُمقل   واومد احل٣مرث زمـ فمقف وفمـ أيب 

 ،ط اهللوذه٥م واطمد ومقىمٗم٤م قمغم َرؾُمكقل  ط اهللُمٕمف إذ أىمٌؾ صمالصم٦م ٟمٗمر، وم٠مىمٌؾ اصمٜم٤من إمم َرؾُمقل 

وم٠مُم٤م أطمدمه٤م ومرأى ومرضم٦م ذم احلٚم٘م٦م ومجٚمس ومٞمٝم٤م، وأُم٤م أظمر ومجٚمس ظمٚمٗمٝمؿ، وأُم٤م اًمث٤مًم٨م وم٠مدسمر 

هملآواه  اهللأَم٣م أضمدهؿ همٟموى إلم  ؟ٓ أطمػمىمؿ فمـ ايمٛمٖمر ايمثالشم٥مأىم٤مل:  ط اهلل ومرغ َرؾُمقل . ومٚمام٤مذاهًٌ 

شفمٛمف اهللَمٛمف، وأَم٣م أطمر همٟمفمرض، همٟمفمرض  اهلل، وأَم٣م أطمر هم٣مؽمتحٝم٣م، هم٣مؽمتحٝم٣م اهلل
(2)

. 

 ؟ُمك٤م أضمٚمًكٙمؿ»قمغم طمٚم٘م٦م ذم اعمًجد وم٘مك٤مل:  ظمرج ُمٕم٤موي٦م  وم٣مل: وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

ىم٤مًمقا: ُم٤م أضمٚمًكٜم٤م إٓ ذًمكؽ. ىمك٤مل: أُمك٤م إ) مل  ؟. ىم٤مل: آهلل ُم٤م أضمٚمًٙمؿ إٓ ذًمؽاهللٟمذيمر  ىم٤مًمقا: ضمٚمًٜم٤م

 اهللُمٜمل، إن َرؾُمكقل  ٤مأىمؾ قمٜمف طمديثً  ط اهللأؾمتحٚمٗمٙمؿ هتٛم٦م ًمٙمؿ، وُم٤م يم٤من أطمد سمٛمٜمزًمتل ُمـ َرؾُمقل 

داٟم٤م وٟمحٛمده قمغم ُم٤م ه اهللىم٤مًمقا: ضمٚمًٜم٤م ٟمذيمر  ش؟َم٣م أصمٙمً٘مؿ» ظمرج قمغم طمٚم٘م٦م ُمـ أصح٤مسمف وم٘م٤مل: ط

ـّ سمف قمٚمٞمٜم٤م. ىم٤مل:  أَمل٣م إين »وم٣مل:  ُم٤م أضمٚمًٜم٤م إٓ ذاك. اهللىم٤مًمقا: و ش؟آهلل َم٣م أصمٙمً٘مؿ إٓ ذاك»ًمإلؾمالم وُم

شي٣ٌمهل زم٘مؿ اظمال ٘م٥م اهللمل أؽمتحٙمٖم٘مؿ هتٚم٥م يم٘مؿ ويم٘مٛمف أسم٣مين صمػميؾ همٟمطمػمين أن 
(3)

. 

 ايرنس عٓد ايصباح ٚاملطا٤فطٌ  -21
ەئ وئ وئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿ سمٔمل٣ملم: اهللوم٣مل  

 .[105ٕفمراف:]ا ﴾ ۇئ ۇئ ۆئ

 مجع أصٞمؾ وهق: ُم٤م سملم اًمٕمٍم واعمٖمرب. ﴾ەئ ﴿ وم٣مل أهؾ ايمٙمٕم٥م:

گ ﴿ :وىم٤مل شمٕمك٤ممم .[230ؿملف:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[55نم٣مهمر:] ﴾ گ گ گ ڳ ڳ

مئ ىئ يئ جب حب ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم : ُم٤م سملم زوال اًمِمٛمس وهمروهب٤م.﴾گ ﴿ وم٣مل أهؾ ايمٙمٕم٥م: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ يت خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

 .[28 :ص] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل .[37 ، 36ايمٛمقر:]
                                                                          

 وقمغم اًمذيمر. اًم٘مرآن( سم٤مب ومْمؾ آضمتامع قمغم شمالوة 3811رواه ُمًٚمؿ   (2)

ك3287ٝمل سمف اعمجٚمس، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ُمـ ىمٕمد طمتك يٜمت77رواه اًمٌخ٤مري   (1) ًً ٤م ومقضمكد ( سم٤مب ُمـ أشمكك جمٚم

 ٓ وراءهؿ.ومرضم٦م ومجٚمس ومٞمٝم٤م 

 ( سم٤مب ومْمؾ آضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر.3812 ُمًٚمؿ رواه  (3)
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 اهللَمـ وم٣مل ضمكم يِمٌح وضمكم يٚمز: ؽملٌح٣من » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

وزمحٚمده، َم٣م ٥م َمرة مل يٟمت أضمد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٟمهمّمؾ مم٣م صمل٣مء زملف إٓ أضملد ومل٣مل َمثلؾ َمل٣م ومل٣مل أو زاد 

شفمٙمٝمف
(1)

. 

أضملد  اهللهلق وملؾ  :وملؾ» :ط اهللىمك٤مل زم رؾمكقل  :ومل٣ملفمـ أزمٝمف  زمـ طمٌٝم٤م  اهللوفمـ فمٌد  

شواظمٔمقذسمكم ضمكم متز وضمكم سمِمٌح شمالث َمرات سم٘مٖمٝمؽ َمـ ىمؾ رء
(2)

. 

َم٣م َمـ فمٌد يٗمقل دم ص٣ٌمح ىمؾ يقم وَم٣ًمء » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمثامن زمـ فمٖم٣من  

هق ايمًٚمٝمع ايمٔمٙمٝمؿ شمالث ورء دم إرض وٓ دم ايمًامء  ايمذي ٓ يي َمع اؽمٚمف اهللزمًؿ  :ىمؾ يمٝمٙم٥م

شَمرات إٓ مل ييه رء
(3)

. 

ُم٤م ًم٘مٞمك٧م ُمكـ قم٘مكرب  اهللوم٘م٤مل: ي٤م َرؾُمقل  طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل  أيب هريرة وفمـ 

َمـ ذ َم٣م طمٙملؼ، مل  ايمت٣مَم٣مت اهللأَم٣م يمق ومٙم٦م ضمكم أَمًٝم٦م: أفمقذ زم٘مٙمامت  »ًمدهمتٜمل اًم٤ٌمرطم٦م. ىم٤مل: 

شسميك
(4)

. 

ايمٙمٜمؿ زملؽ أصلٌحٛم٣م وزملؽ أَمًلٝمٛم٣م، وزملؽ » إذا أصٌص: :أٞمف ىم٣من يٗمقل ط فمـ ايمٛمٌل ٛمف وفم 

إيمٝمؽ ايمٛمُمقر وإذا أَمًك وم٣مل: ايمٙمٜمؿ زملؽ أَمًلٝمٛم٣م، وزملؽ ٞمحٝمل٣م وزملؽ ٞمٚملقت وٞمحٝم٣م وزمؽ ٞمٚمقت 

شوإيمٝمؽ ايمٛمُمقر
(5)

. 

ُمر) سمٙمٚمامت أىمقهلـ إذا أصٌح٧م وإذا  اهللي٤م َرؾُمقل » وم٣مل: أن أزم٣م زم٘مر ايمِمديؼ  وفمٛمف  

ايمٙمٜمؿ هم٣مؿمر ايمًاموات وإرض فم٣ممل ايمٕمٝم٤م وايمُمٜم٣مدة، رب ىمؾ رء وَمٙمٝم٘مف، ، ىم٤مل: ىمؾ: أُمًٞم٧م

ٓ إيمف إٓ أٞم٦م، أفمقذ زمؽ َمـ ذ ٞمٖمز وذ ايمُمٝمْم٣من وذىملف ومل٣مل: ومٙمٜمل٣م إذا أصلٌح٦م أؾمٜمد أن 

شوإذا أَمًٝم٦م إذا أطمذت َمّمجٔمؽ
(6)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمص واًمدقم٤مء.37:3ُمًٚمؿ  رواه  (2)

ـ صحٞمص همري٥م. وصححف إًمٌك٤م) ذم طمً :أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وىم٤مل اًمؽمُمذيرواه  صحٝمح: (1)

 .(6539(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  4686( وضم٤مُمع اًمؽمُمذي  6193داود  أيب  صحٞمص

طمدي٨م طمًـ صحٞمص، وصكححف إًمٌك٤م) ذم ضمك٤مُمع اًمؽمُمكذي  :أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (3)

 (.34:2(، واعمِمٙم٤مة  :497  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 6856(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4499 

 ( سم٤مب ذم اًمتٕمقذ ُمـ ؾمقء اًم٘مْم٤مء ودرك اًمِم٘م٤مء وهمػمه.:381ُمًٚمؿ  اه رو (1)

ـ رواه  صحٝمح: (5)  وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب. طمدي٨م طمًـ :، وىم٤مل اًمؽمُمذيُم٤مضمفأسمق داود واًمؽمُمذي واسم

 (.373(، واًمّمحٞمح٦م  464(، وصحٞمص اجل٤مُمع  44:2(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  6179داود  

 =داودأيب  طمدي٨م طمًـ صحٞمص، وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص :ُمذي وىم٤ملأسمق داود واًمؽمرواه  صحٝمح: (6)
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ٙمؽ هلل، واحلٚمد أَمًٝمٛم٣م وأَمًك اظم» إذا أُمًك ىم٤مل: ط اهلليم٤من ٟمٌل  وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد  

يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فملعم » أراه ىم٤مل ومٞمٝمـ: :ىم٤مل اًمراوي شوضمده ٓ ذيؽ يمف اهللهلل، ٓ إيمف إٓ 

أؽمٟميمؽ طمغم َم٣م دم هذه ايمٙمٝمٙم٥م وطمغم َم٣م زمٔمده٣م، وأفمقذ زمؽ َملـ ذ َمل٣م دم هلذه  ىمؾ رء ومدير، رّب 

فملذاب دم ايمٛمل٣مر  ايمٙمٝمٙم٥م وذ َم٣م زمٔمده٣م، رب أفمقذ زمؽ َمـ ايم٘مًلؾ وؽملقء ايم٘ملػم، أفملقذ زملؽ َملـ

شأصٌحٛم٣م وأصٌح اظمٙمؽ هلل ٤م:أيًْم دم ايمٗمػم وإذا أصٌح وم٣مل ذيمؽ وفمذاب 
(1)

. 

أٟمف يم٤من ًمف ضمرن ُمـ متر ومٙم٤من يٜم٘مص ومحرؾمف ذات ًمٞمٚم٦م وم٢مذا هق سمداسمك٦م  يب سمـ يمٕم٥م وقمـ أُ 

 :ىمك٤مل ضمٜمل :ىم٤مل ؟ُم٤م أٟم٧م ضمٜمل أم إٟمز :ؿمٌف اًمٖمالم اعمحتٚمؿ ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومرد قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل

هكذا ظمٚمكؼ اجلكـ ىمك٤مل ىمكد  :ىمك٤مل دك ومٜم٤موًمف يده وم٢مذا يده يد يمٚم٥م وؿمٕمره ؿمٕمر يمٚم٥مومٜم٤موًمٜمل ي

سمٚمٖمٜم٤م أٟمؽ حت٥م اًمّمدىم٦م ومجئٜم٤م  :ىم٤مل ؟ومام ضم٤مء سمؽ :قمٚمٛم٧م اجلـ أن ُم٤م ومٞمٝمؿ رضمؾ أؿمد ُمٜمل ىم٤مل

ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :هذه أي٦م اًمتل ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة :ىم٤مل ؟ومام يٜمجٞمٜم٤م ُمٜمٙمؿ :ىم٤مل ٟمّمٞم٥م ُمـ ـمٕم٤مُمؽ

ىم٤مهل٤م طملم يٛمز أضمػم ُمٜمٝم٤م طمتك يّمٌص وُمـ ىم٤مهل٤م طملم يّمٌص ُمـ  [155ايمٌٗمرة:] ﴾ہ ہ ہھ

شصد  اخلٌٝم٧م» :ومذيمر ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل طأضمػم ُمٜم٤م طمتك يٛمز ومٚمام أصٌص أشمك رؾمقل اهلل 
(2)

. 

ظمرضمٜمك٤م ذم ًمٞمٚمك٦م ُمٓمكر وفمٚمٛمك٦م ؿمكديدة  :أٞمف ومل٣مل فمـ َمٔم٣مذ زمـ فمٌد اهلل زمـ طمٌٝم٤م فمـ أزمٝمف  

ومٚمكؿ أىمكؾ  شوملؾ» :صمؿ ىمك٤مل ؿمٞمًئ٤مومٚمؿ أىمؾ  شومؾ» :ًمٞمّمكم سمٜم٤م وم٠مدريمٜم٤مه وم٘م٤مل طٟمٓمٚم٥م رؾمقل اهلل 

ضملكم  شاظمٔملقذسمكم»و شوملؾ هلق اهلل أضملد» :ىم٤مل ؟أىمقل ُم٤م ي٤م رؾمقل اهلل: ىمٚم٧م شومؾ» :صمؿ ىم٤مل ؿمٞمًئ٤م

شسمِمٌح وضمكم متز شمالث َمرات سم٘مٖمٝمؽ َمـ ىمؾ رء
(3)

. 

 فطٌ ضٝد االضتػفاز -21
طمٙمٗمتٛمل وأٞم٣م  ؽمٝمد آؽمتٕمٖم٣مر أن يٗمقل: ايمٙمٜمؿ أٞم٦م ريب» :طفمـ ايمٛمٌل  فمـ ؾمداد زمـ أوس  

 أٞم٣م فمعم فمٜمدك ووفمدك َم٣م اؽمتْمٔم٦م، أفمقذ زمؽ َمـ ذ َم٣م صٛمٔم٦م، أزمقء يمؽ زمٛمٔمٚمتؽ فمقم،و فمٌدك،

هب٣م هملامت  ٣م: وَمـ وم٣مهل٣م َمـ ايمٛمٜم٣مر َمقومٛمً ىم٤ملأزمقء يمؽ زمذٞمٌل هم٣منمٖمر رم، هم١مٞمف ٓ يٕمٖمر ايمذٞمقب إٓ أٞم٦م و
                                                                          

 (.2313( وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  5513(، وصحٞمص اجل٤مُمع  6178 =

 ( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ.3834ُمًٚمؿ  رواه  (2)

(. ٤ٌ773م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  . وصححف إًمرواه اًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد واًمٚمٗمظ ًمف صحٝمح: (1)

 صدق اخلٌٞم٨م: يٕمٜمل اجلٜمل ذم ىمقًمف: جيػم اإلٟمس ُمـ اجلـ آي٦م اًمٙمرد.

 ،ا وُمرؾماًل طمًـ صحٞمص همري٥م ورواه اًمٜم٤ًمئل ُمًٜمدً  :رواه أسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف واًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (3)

 (.:75وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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همامت ومٌؾ أن يِملٌح  َمـ يقَمف ومٌؾ أن يٚمز همٜمق َمـ أهؾ اجلٛم٥م، وَمـ وم٣مهل٣م َمـ ايمٙمٝمؾ وهق َمقومـ هب٣م

شهمٜمق َمـ أهؾ اجلٛم٥م
(1)

 .  

 فطٌ ايدعا٤ عٓد مساع صٝاح ايدٜه١ -22 
إذا ؽمٚمٔمتؿ صٝم٣مح ايمدي٘م٥م هم٣مؽملٟميمقا اهلل َملـ همّملٙمف، هم١مهنل٣م » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة 

ش٣م٣م، وإذا ؽمٚمٔمتؿ هنٝمؼ احلامر همتٔمقذوا زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من، هم١مٞمف رأى ؾمٝمْم٣مٞمً رأت َمٙم٘مً 
(2)

. 

 ًظ بعد صال٠ ايفذس مجاع١ فطٌ َٔ د -23 
 ٜرنس اهلل ست٢ تطًع ايػُظ

َمـ صعم ايمٖمجر دم مج٣مفم٥م شمؿ ومٔمد يذىمر اهلل ضمتك سمْمٙمع » :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: فمـ أٞمس  

شايمُمٚمس شمؿ صعم رىمٔمتكم ىم٣مٞم٦م يمف ىمٟمصمر ضمج٥م
(3)

. 

                                                                          

 .ؾمتٖمٗم٤مرٓ( سم٤مب أومْمؾ ا6:58رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ومْمؾ ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌع هب٤م ؿمٕمػ اجل٤ٌمل. شمٕم٘مٞمك٥م ًمٚمِمكٞم: / ُمّمكٓمٗمك  :( سم٤مب4238رواه اًمٌخ٤مري   (1)

سمـ اًمٕمدوى ىم٤مل: يالطمظ أٟمٜم٤م ٟمًقق هذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف ًمٚمٛمت٘ملم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م، ويٌتٖمقن ومْمكال ا

ة اًمكذيـ ٓ ي١مُمٜمكقن سم٤مًمٖمٞمك٥م وٓ ٤م، اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف، أُم٤م اعمالطمدُمـ رهبؿ وروقاٟمً 

ي١مُمٜمقن إٓ سم٤معمحًقؾم٤مت اًمذيـ وؾ ؾمٕمٞمٝمؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، أوًمئؽ اًمذيـ ظمتؿ اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ وؾمٛمٕمٝمؿ 

يمكؾ رء ا، اًمذيـ قمجكزت قم٘مكقهلؿ أن شمٗمٝمكؿ أن اهلل قمكغم وٓ يمثػمً  ا يٗم٘مٝمقن ىمٚمٞماًل ووأسمّم٤مرهؿ ومٚمؿ يٕمقد

ن، ومام ًمٜم٤م إٓ أن ٟمٌنمهؿ سمٜم٤مر ضمٝمٜمؿ، هل طمًكٌٝمؿ وًمٕمكٜمٝمؿ اهلل ي٘مقل ًمف يمـ ومٞمٙمق ٟمامىمدير، وإذا ىم٣م أُمًرا وم٢م

 (.35  اًمّمحٞمص اعمًٜمد ُمـ أذيم٤مر اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م. ص وهلؿ قمذاب ُم٘مٞمؿ. اٟمٔمر

فمالل أيب  هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م. وؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ :رواه اًمؽمُمذي ىم٤مل أسمق قمٞمًك ضمًـ: (3)

ىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري: طمًكٜمف اًمؽمُمكذي، ذم إؾمكٜم٤مده أسمكق  ؾمٛمف هاللاوم٘م٤مل: هق ُم٘م٤مرب احلدي٨م، ىم٤مل حمٛمد: و

َملـ صلعم ايمٕملداة دم »ط: أُم٤مُم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أيب  فمالل ُمتٙمٚمؿ ومٞمف وًمٙمـ ًمف ؿمقاهد، ومٛمٜمٝم٤م طمدي٨م

أظمرضمكف  ش مج٣مفم٥م شمؿ صمٙمس يذىمر اهلل ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس شمؿ وم٣مم همِملعم رىمٔمتلكم اٞمٗمٙمل٤م زملٟمصمر ضمجل٥م وفمٚملرة

َمـ صعم صالة ايمِملٌح »: أيب أُم٤مُم٦م وقمت٦ٌم سمـ قمٌد ُمرومققًم٤م وُمٜمٝم٤م طمدي٨ماًمٓمؼما)، ىم٤مل اعمذي: إؾمٜم٤مده ضمٞمد. 

ل٣م يملف ضمجل٥م وفمٚملرة أظمرضمكف  شدم مج٣مفم٥م شمؿ شم٦ٌم ضمتك يًٌح اهلل ؽمٌح٥م ايمّمحك ىم٣من يمف ىمٟمصمر ضم٣مج وَمٔمتٚمر سم٣مَم 

وسمٕمض رواشمف خمتٚمػ ومٞمف، ىم٤مل: وًمٚمحدي٨م ؿمقاهد يمثػمة. اٟمٔمكر اًمّمكحٞمص اعمًكٜمد  :اًمٓمؼما)، ىم٤مل اعمٜمذري

(. ًمٚمِمٞم: ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوى. واحلدي٨م طمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص 95 ،94  م واًمٚمٞمٚم٦م ص:ُمـ أذيم٤مر اًمٞمق

 (.82:(، وُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  7457اجل٤مُمع  
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 نًُات ٜكٛهلٔ َٔ ْصٍ َٓصاًلفطٌ  -24
ًٓ » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ٦م:وم٣ميم فمـ طمقيم٥م زمٛم٦م ضم٘مٝمؿ  أفملقذ  : شمؿ وم٣ملَمـ ٞمزل َمٛمز

شَمـ َمٛمزيمف ذيمؽ زم٘مٙمامت اهلل ايمت٣مَم٣مت َمـ ذ َم٣م طمٙمؼ مل ييه رء ضمتك يرحتؾ
(1)

. 

 ملٔ زنب دابت٘ ذنس اهلل فطٌ -25
يك٤م  :وم٘مٚمٜمك٤م :ٌٚمسمقمغم إسمؾ ُمـ إسمؾ اًمّمدىم٦م  طمحٚمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب ٓس اخلزافمل 

َمـ زمٔمغم إٓ دم ذروسمف ؾمٝمْم٣من هم٣مذىمروا اؽملؿ اهلل فملز َم٣م » :ُم٤م ٟمرى أن حتٛمٚمٜم٤م هذه وم٘م٤مل !رؾمقل اهلل

شوصمؾ إذا رىمٌتٚمقه٣م ىمام أَمرىمؿ اهلل شمؿ اَمتٜمٛمقه٣م ٕٞمٖمً٘مؿ هم١مٞمام حيٚمؾ اهلل فمز وصمؾ
(2)

. 

َم٣م َمـ راىم٤م خيٙمق دم َمًغمه زمل٣مهلل وذىملره إٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر

شْم٣منىم٣من ردهمف َمٙمؽ وٓ خيٙمق زمُمٔمر وٞمحقه إٓ ىم٣من ردهمف ؾمٝم
(3)

. 

 ذنس اهلل ملٔ عجست دابت٘ فطٌ -26 
شمٕمكس اًمِمكٞمٓم٤من  :ومٕمثر سمٕمػمٟم٤م وم٘مٚمك٧م طيمٜم٧م رديػ اًمٜمٌل  :وم٣مل فمـ أيب اظمٙمٝمح فمـ أزمٝمف  

ٓ سمٗمؾ سمٔمس ايمُمٝمْم٣من هم١مٞمف ئمٓمؿ ضمتك يِمغم َمثؾ ايمٌٝم٦م ويٗمقل زمٗمقي ويم٘ملـ » :طوم٘م٤مل زم اًمٜمٌل 

شومؾ زمًؿ اهلل هم١مٞمف يِمٕمر ضمتك يِمغم َمثؾ ايمذزم٣مب
(4)

. 

يمٜمك٧م ردومكف قمكغم محك٤مر ومٕمثكر احلكامر  :وم٣مل طىم٣من ردف ايمٛمٌل  فمٚمـ  متٝمٚم٥م اهلجٝمٚملوفمـ أيب 

سمٔمس ايمُمٝمْم٣من  :ٓ سمٗمؾ سمٔمس ايمُمٝمْم٣من هم١مٞمؽ إذا ومٙم٦م» :طزم اًمٜمٌل  شمٕمس اًمِمٞمٓم٤من وم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م

زمًؿ اهلل سمِم٣منمرت إيمٝمف ٞمٖمًف ضمتلك ي٘ملقن أصلٕمر  :سفمتف زمٗمقي وإذا ومٙم٦م :سمٔم٣مـمؿ دم ٞمٖمًف ووم٣مل

شَمـ ذزم٣مب
(5)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب ذم اًمتٕمقذ ُمـ ؾمقء اًم٘مْم٤مء.3819 رواه ُمًٚمؿ  (2)

 (.::67. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أمحد واًمٓمؼما) واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف ضمًـ: (1)

 (.6817  صحٞمص اجل٤مُمع أظمرضمف اًمٓمؼما)، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم :ضمًـ (3)

وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  ، صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه اًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (1)

 8512.) 

وإذا ىمٞمؾ سمًؿ اهلل ظمكٜمس طمتكك يّمكػم ُمثكؾ  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ إٓ أٟمف ىم٤مل صحٝمح: (5)

 (.:423صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :ب وىم٤ملاًمذسم٤م



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 311 

 ايرنس بعد ايٛض٤ٛ فطٌ -27 
يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٜم٤م رقم٤مي٦م اإلسمؾ، ومج٤مءت ٟمقسمتل ومروطمتٝم٤م سمٕمٌم، وم٠مدريمك٧م  فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر وم٣مل: 

َم٣م َمـ َمًٙمؿ يتقوٟم همٝمحًـ ووقءه شملؿ » حيدث اًمٜم٤مس، وم٠مدريم٧م ُمـ ىمقًمف: ىم٤مئاًم  طرؾمقل اهلل 

هكذه،  ُم٤م أضمكقد :ىم٤مل: وم٘مٚم٧م شيٗمقم همٝمِمقم رىمٔمتكم َمٗمٌؾ فمٙمٝمٜمام زمٗمٙمٌف ووصمٜمف إٓ وصم٦ٌم يمف اجلٛم٥م

اًمتل ىمٌٚمٝم٤م أضمقد. ومٜمٔمرت وم٢مذا قمٛمر، ىم٤مل: إ) ىمد رأيتؽ ضمئك٧م آٟمٗمك٤م،  :وم٢مذا ىم٤مئؾ سملم يدي ي٘مقل

ايمقوقء شمؿ يٗمقل: أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن  - همٝمًٌغأو  - َم٣م َمٛم٘مؿ َمـ أضمد يتقوٟم همٝمٌٙمغ» ىم٤مل:

ش٣م ؾم٣مءا فمٌد اهلل ورؽمقيمف، إٓ همتح٦م يمف أزمقاب اجلٛم٥م ايمثامٞمٝم٥م يدطمؾ َمـ أهي  حمٚمًد 
(1)

. 

 فطٌ َٔ قاٍ ٖرٙ ايهًُات سني خيسز َٔ بٝت٘ إىل املطذد ٚغريٙ -28
زمًؿ اهلل سمقىمٙم٦م فملعم اهلل  :إذا طمرج ايمرصمؾ َمـ زمٝمتف همٗم٣مل» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ أٞمس  

شضمًٌؽ هدي٦م وىمٖمٝم٦م ووومٝم٦م وسمٛمحك فمٛمف ايمُمٝمْم٣من :وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل يٗم٣مل يمف
(2)

. 

زمًؿ اهلل سمقىمٙم٦م فمعم اهلل ٓ ضمقل وٓ وملقة إٓ زمل٣مهلل  :َمـ زمٝمتف همٗم٣مل إذا طمرج ايمرصمؾ» ودم رواي٥م: 

هدي٦م وىمٖمٝم٦م ووومٝم٦م وسمٛمحك فمٛمف ايمُمٝمْم٣من همٝمٗمقل يملف ؾملٝمْم٣من آطملر ىمٝملػ يملؽ  :يٗم٣مل يمف ضمٝمٛمئذٍ 

 .شزمرصمؾ هدي وىمٖمل ووومل

 فطٌ َٔ قاٍ ٖرٙ ايهًُات سني ٜدخٌ املطذد -29
ٖمٜمل أٟمؽ طمكدصم٧م قمكـ قمٌكد اهلل ًم٘مٞم٧م قم٘م٦ٌم سمـ ُمًٚمؿ وم٘مٚم٧م ًمف سمٚم :وفمـ ضمٝمقة زمـ ذيح وم٣مل 

أفملقذ زمل٣مهلل ايمٔمٓملٝمؿ » :إذا دظمكؾ اعمًكجد يم٤من ي٘مقل طأن رؾمقل اهلل  سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

هم١مذا وم٣مل ذيمؽ » :ٟمٕمؿ ىم٤مل: أىمط ىمٚم٧م :ىم٤مل شوزمقصمٜمف ايم٘مريؿ وؽمٙمْم٣مٞمف ايمٗمديؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ

شوم٣مل ايمُمٝمْم٣من ضمٖمظ َمٛمل ؽم٣م ر ذيمؽ ايمٝمقم
(3)

. 

                                                                          

َم٣م َملـ َمًلٙمؿ يتقولٟم » :ورواه احل٤ميمؿ إٓ أٟمف ىم٤مل( سم٤مب اًمذيمر اعمًتح٥م قم٘م٥م اًمّمالة، 345 رواه ُمًٚمؿ  (2)

صكحٞمص  :احلكدي٨م وىمك٤مل شهمٝمًٌغ ايمقوقء شمؿ يٗمقم دم صالسمف همٝمٔمٙمؿ َم٣م يٗمقل إٓ اٞمٖمتؾ وهق ىمٝمقم ويمدسملف أَملف

 .يقضم٥م ًمف اجلٜم٦مأشمك سمام  :أوضم٥م أي .اإلؾمٜم٤مد

وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  .رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صلحٝمح: (1)

 (.2716(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4537 

 (.2717اًمؽمهمٞم٥م   ص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمرواه أسمق داود صحٝمح: (3)
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 احلُد يف ايصال٠ فطٌ قٍٛ: ايًِٗ زبٓا ٚيو -31
ايمٙمٜملؿ  :همٗمقيملقا إذا وم٣مل اإلَم٣مم ؽمٚمع اهلل ظمـ محلده» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة  

شٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌفرزمٛم٣م يمؽ احلٚمد هم١مٞمف َمـ واهمؼ ومقيمف ومقل اظمال ٘م٥م نمُ 
(1)

. 

ومٚمام رومع رأؾمكف ُمكـ اًمريمٕمك٦م  طيمٜم٤م ٟمّمكم وراء اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ رهم٣مفم٥م زمـ راهمع ايمزرومل  

ًٌ ا يمثػمً رضمؾ ُمـ ورائف رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدً  :ىم٤مل شؽمٚمع اهلل ظمـ محده» :٤ملىم ٤م ومٞمف ومٚمكام ٤م ُم٤ٌمريمً ا ـمٞم

٣م يٌتلدروهن٣م أهيلؿ ي٘متٌٜمل٣م رأي٦م زمّمٔم٥م وشمالشمكم َمٙمً٘مل» :ىم٤مل أٟم٤م :ىم٤مل ش؟َمـ اظمت٘مٙمؿ» :اٟمٍمف ىم٤مل

شأول
(2)

. 

 فطٌ ذنس اهلل يف ايبٝت -31
ثؾ ايمٌٝمل٦م ايملذي يلذىمر اهلل همٝملف وايمٌٝمل٦م َم» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري  

شايمذي ٓ يذىمر اهلل همٝمف َمثؾ احلل واظمٝم٦م
(3)

. 

 فطٌ ذنس اهلل عٓد اخلسٚز َٔ ايبٝت -32
زمًؿ اهلل سمقىمٙم٦م فمعم اهلل ٓ  :َمـ وم٣مل إذا طمرج َمـ زمٝمتف» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أٞمس  

ش٣منىمٖمٝم٦م ووومٝم٦م وسمٛمحك فمٛمف ايمُمٝمْم :ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل يٗم٣مل يمف
(4)

. 

 فطٌ َٔ ذنس اهلل عٓد دخٛي٘ ايبٝت ٚعٓد طعاَ٘ -33
إذا دطمؾ ايمرصمؾ زمٝمتف هملذىمر اهلل فمٛملد دطمقيملف وفمٛملد » :يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع ايمٛمٌل  وفمـ صم٣مزمر  

 :ٓ َمٌٝم٦م يم٘مؿ وٓ فمُم٣مء وإذا دطمؾ همٙمؿ يذىمر اهلل فمٛمد دطمقيمف ومل٣مل ايمُملٝمْم٣من :ؿمٔم٣مَمف وم٣مل ايمُمٝمْم٣من

شأدرىمتؿ اظمٌٝم٦م وايمٔمُم٣مء :ؿمٔم٣مَمف وم٣مل ايمُمٝمْم٣منأدرىمتؿ اظمٌٝم٦م وإذا مل يذىمر اهلل فمٛمد 
(5)

. 

                                                                          

اًمتًكٛمٞمع واًمتحٛمٞمكد  :( سمك٤مب:51  وُمًكٚمؿ ( سم٤مب ومْمؾ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وًمكؽ احلٛمكد،874  رواه اًمٌخ٤مري (2)

 .(سم٤مًمقاو رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد  :وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وم٘مقًمقا واًمت٠مُملم

 (.877  رواه اًمٌخ٤مري (1)

 (:88  وُمًكٚمؿ، إٓ أٟمف ىم٤مل ُمثؾ اًمذي يذيمر رسمكف. سم٤مب ومْمؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ (7155 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

 .عمًجدصالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتف وضمقازه٤م ذم ااؾمتح٤ٌمب  سم٤مب

 (.:742رواه اًمؽمُمذي. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 داب اًمٓمٕم٤مم.آ( سم٤مب 3129 رواه ُمًٚمؿ  (5)
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 فطٌ ذنس اهلل يف ايطٛم َٚٛاطٔ ايػفالت -34
ٓ إيمف إٓ اهلل وضملده  :َمـ دطمؾ ايمًق  همٗم٣مل» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل   فمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد حيٝمل ويٚمٝم٦م وهق ضمل ٓ يٚمقت زمٝمده اخللغم وهلق فملعم ىملؾ رء 

شىمت٤م اهلل يمف أيمػ أيمػ ضمًٛم٥م وحم٣م فمٛمف أيمػ أيمػ ؽمٝمئ٥م ورهمع يمف أيمػ أيمػ درصم٥م ومدير
(1)

. 

 فطٌ ذنس اهلل عٓد ايػطب -35
أفملقذ زمل٣مهلل ؽمل٘مـ  :إذا نمّمل٤م ايمرصملؾ همٗمل٣مل» :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة  

شنمّمٌف
(2)

. 

 بعد ايصًٛات املهتٛباتٜكٛهلا آٜات ٚأذناز فطٌ  -36
ذهك٥م أهكؾ اًمكدصمقر  :وم٘مك٤مًمقا طء اعمٝمك٤مضمريـ أشمكقا رؾمكقل اهلل أن وم٘مرا قمـ أيب هريرة  

يّمٚمقن يمام ٟمّمكم ويّمقُمقن يمام ٟمّمقم  :ىم٤مًمقا ش؟وَم٣م ذاك»: ىم٤مل سم٤مًمدرضم٤مت اًمٕمغم واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ

سملدرىمقن  ؾمٝمًئ٣مأهمال أفمٙمٚم٘مؿ » :طويتّمدىمقن وٓ ٟمتّمدق ويٕمت٘مقن وٓ ٟمٕمتؼ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ش؟ن أضمد أهمّمؾ َمٛم٘مؿ إٓ َمـ صٛمع َمثؾ َم٣م صلٛمٔمتؿزمف َمـ ؽمٌٗم٘مؿ وسمًٌٗمقن زمف َمـ زمٔمدىمؿ وٓ ي٘مق

ىم٤مل  شوشمالشمكم َمرةشمالشًم٣م  سمًٌحقن وسم٘مػمون وحتٚمدون دزمر ىمؾ صالة» :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىم٤مًمقا

ؾمٛمع إظمقاٟمٜم٤م أهكؾ إُمكقال سمكام  :وم٘م٤مًمقا طاعمٝم٤مضمريـ إمم رؾمقل اهلل  ءومرضمع وم٘مرا :أسمق ص٤مًمص

شّمؾ اهلل ي٠مسمٝمف َمـ يُم٣مءذيمؽ هم» :طومٕمٚمٜم٤م ومٗمٕمٚمقا ُمثٚمف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(3)

. 

َمٔمٗم٣ٌمت ٓ خيٝم٤م وم٣م ٙمٜمـ أو همل٣مفمٙمٜمـ دزملر » :وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة  

شىمؾ صالة َم٘متقزم٥م شمالث وشمالشمقن سمًٌٝمح٥م وشمالث وشمالشمقن حتٚمٝمدة وأرزمع وشمالشمقن سم٘مٌغمة
(4)

. 

                                                                          

د اهلل سمكـ ٌكواحل٤ميمؿ ُمكـ طمكدي٨م قم ُم٤مضمفواسمـ  طمدي٨م همري٥م :وىم٤ملسم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، رواه اًمؽمُمذي  ضمًـ: (2)

 (.27:5وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،7342صحٞمص اجل٤مُمع   وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. :قمٛمر وىم٤مل

 (.2487(، واًمّمحٞمح٦م  7:6رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 اًمكذيمر سمٕمكد اًمّمكالةاؾمكتح٤ٌمب  ( سمك٤مب6:6 وُمًكٚمؿ ( سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمكالة، 918 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

وشمالشملكم ومحلد شمالشًمل٣م  ٌح دم دزمر ىمؾ صالةَمـ ؽم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤ملأيًْم٤م  وذم رواي٦م عمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف

مت٣مم اظم٣م ٥م ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف  :وشمالشمكم همتٙمؽ سمًٔم٥م وسمًٔمقن شمؿ وم٣ملشمالشًم٣م  وشمالشمكم وىمػم اهللشمالشًم٣م  اهلل

 .شيمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير نمٖمرت يمف طمْم٣مي٣مه وإن ىم٣مٞم٦م َمثؾ ززمد ايمٌحر

 وسمٞم٤من صٗمتف. اًمذيمر سمٕمد اًمّمالةؾمتح٤ٌمب ا ( سم٤مب6:7 رواه ُمًٚمؿ  (1)
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ٓ دطملؾ طمِملٙمت٣من ٓ حيِملٝمٜمام فمٌلد إ » :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

 وي٘ملػمهفممًما  وحيٚمدهفممًما  اجلٛم٥م ومه٣م يًغم وَمـ ئمٚمؾ هبام ومٙمٝمؾ يًٌح اهلل أضمدىمؿ دزمر ىمؾ صالة

شمالشًمل٣م  همتٙمؽ َم٣م ٥م ومخًلقن زم٣ميمٙمًل٣من وأيملػ ومخًلام ٥م دم اظمٝملزان إذا أوى إلم همراؾملف يًلٌحفممًما 

ىمك٤مل  :ىمك٤مل ش اظمٝمزان٣م وشمالشمكم همتٙمؽ َم٣م ٥م زم٣ميمٙم٣ًمن وأيمػ دموشمالشمكم وي٘مػم أرزمٔمً شمالشًم٣م  وشمالشمكم وحيٚمد

رأيك٧م رؾمكقل  :ىم٤مل قمٌد اهلل شوأي٘مؿ ئمٚمؾ دم يقَمف ويمٝمٙمتف أيمٖمكم ومخًام ٥م ؽمٝمئ٥م» :طرؾمقل اهلل 

يٟمي أضمدىمؿ ايمُمٝمْم٣من وهق » :ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ ٓ حتّمٞمٝم٤م ىم٤مل :ىمٞمؾ :ىم٤مل يٕم٘مدهـ سمٞمده طاهلل 

شاذىمر ىمذا اذىمر ىمذا ويٟمسمٝمف فمٛمد َمٛم٣مَمف همٝمٛمقَمف :دم صالسمف همٝمٗمقل يمف
(1)

. 

َمـ ومرأ آي٥م ايم٘مرد دزمر ىمؾ صالة مل يٚمٛمٔملف َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شدطمقل اجلٛم٥م إٓ أن يٚمقت
(2)

. 

 شيل٣م َمٔمل٣مذ واهلل إين ٕضمٌلؽ» ٣م شمؿ وم٣مل:أطمذ زمٝمده يقَمً  طأن رؽمقل اهلل  وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ  

وصٝمؽ ي٣م َمٔم٣مذ ٓ سملدفمـ دم أ» :سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل وأٟم٤م واهلل أطمٌؽ ىم٤مل :وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤مذ

شدزمر ىمؾ صالة أن سمٗمقل ايمٙمٜمؿ أفمٛمل فمعم ذىمرك وؾم٘مرك وضمًـ فم٣ٌمدسمؽ
(3)

. 

وشمالشملكم شمالشًمل٣م  َمـ ؽمٌح اهلل دم دزمر ىمؾ صلالة»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

إيملف إٓ اهلل  ٓ :وشمالشمكم همتٙمؽ سمًٔم٥م وسمًٔمقن ووم٣مل مت٣مم اظم٣م ل٥مشمالشًم٣م  وشمالشمكم وىمػم اهللشمالشًم٣م  ومحد اهلل

وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير نمٖمرت طمْم٣مي٣مه وإن ىم٣مٞم٦م َمثؾ ززمد 

شايمٌحر
(4)

. 

ٓ إيملف إٓ اهلل » :ىم٣من يٗمقل دم دزملر ىملؾ صلالة َم٘متقزمل٥م طأن ايمٛمٌل  وفمـ اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم  

َمل٣مٞمع ظمل٣م أفمْمٝمل٦م وٓ وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىملؾ رء وملدير ايمٙمٜملؿ ٓ 
                                                                          

طمدي٨م طمًـ صكحٞمص واًمٜمًك٤مئل واسمكـ ُم٤مضمكف واسمكـ طمٌك٤من ذم  :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (2)

( 4521( وصكحٞمص اًمؽمُمكذي  6176داود  أيب  . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصصحٞمحف واًمٚمٗمكظ ًمكف

 (.2459واًمٜم٤ًمئل  

هق قمغم ذط اًمٌخ٤مري  :وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلًـ أطمده٤م صحٞمصرواه اًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) سم٠مؾم٤مٟمٞمد  صحٝمح: (1)

( واًمّمكحٞمح٦م 7575. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  واسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب اًمّمكالة وصكححف

 :83.) 

صكحٞمص قمكغم  :رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام واحل٤ميمؿ وىمك٤مل (3)

 (.26:7 ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وصححف إًم٤ٌم)ذط اًمِمٞمخلم

 .(6:8 رواه ُمًٚمؿ  (1)
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شَمٔمْمل ظم٣م َمٛمٔم٦م وٓ يٛمٖمع ذا اجلد َمٛمؽ اجلد
(1)

. 

ٓ إيملف إٓ اهلل » :ي٘مقل ذم دسمر يمؾ صالة طمكلم يًكٚمؿ  سمـ اًمزسمػمايم٤من  :وفمـ أيب ايمززمغم وم٣مل 

وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ رء ومدير ٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل ٓ إيملف إٓ 

 إي٣مه يمف ايمٛمٔمٚم٥م ويمف ايمٖمّمؾ ويمف ايمثٛم٣مء احلًـ ٓ إيمف إٓ اهلل خمٙمِمكم يمف ايمديـ ويمق ىمره اهلل وٓ ٞمٔمٌد إٓ

شهيٚمؾ هبـ دسمر يمؾ صالة طيم٤من رؾمقل اهلل  :وىم٤مل شايم٘م٣مهمرون
(2)

. 

 ٜكٛي٘ َٔ سصًت ي٘ ٚضٛض١ يف ايصال٠ ٚغريٖا فطٌ َا -37
 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

 .[100ٕفمراف:]ا

اهلل  :همٝمٗملقل ؟َملـ طمٙمٗملؽ :إن أضمدىمؿ يٟمسمٝمف ايمُمٝمْم٣من همٝمٗملقل» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   ُم٥مفمـ فم٣م 

شآَمٛم٦م زم٣مهلل ورؽمقيمف هم١من ذيمؽ يذه٤م فمٛمف :َمـ طمٙمؼ اهلل هم١مذا وصمد ذيمؽ أضمدىمؿ همٙمٝمٗمؾ :همٝمٗمقل
(3)

. 

يٟمي ايمُمٝمْم٣من أضمدىمؿ همٝمٗمقل َمـ طمٙمؼ ىمذا َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شل َمـ طمٙمؼ رزمؽ هم١مذا زمٙمٕمف همٙمٝمًتٔمذ زم٣مهلل ويمٝمٛمتفطمٙمؼ ىمذا ضمتك يٗمق
(4)

. 

 ؟ُم٤م رء أضمده ذم صكدري :ؾم٠مًم٧م اسمـ قم٤ٌمس وم٘مٚم٧م» :وم٣مل وفمـ أيب زَمٝمؾ ؽمامك زمـ ايمقيمٝمد  

ُم٤م ٟمج٤م ُمـ  :ووحؽ ىم٤مل :ىم٤مل ؟أرء ُمـ ؿمؽ :وم٘م٤مل زم :ىم٤مل واهلل ٓ أشمٙمٚمؿ سمف :ىمٚم٧م ؟ُم٤م هق :ىم٤مل

﮷  ھ ے ے ۓ﴿: طمتك أٟمزل اهلل قمز وضمؾ :ىم٤مل ذًمؽ أطمد ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ 

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  إذا وضمكدت  :وم٘م٤مل زم :ىم٤مل [91يقٞمس:] ﴾﮸﮹ 

شوم٘مؾ هق إول وأظمر واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وهق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ ؿمٞمًئ٤مذم ٟمٗمًؽ 
(5)

. 

                                                                          

 (.6:4( سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة، وُمًٚمؿ  919رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة، وسمٞم٤من صٗمتفاؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب6:5 رواه ُمًٚمؿ (1)

قمٌكد اهلل ورواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط ُمـ طمدي٨م  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد وأسمق يٕمغم واًمٌزار صحٝمح: (3)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م ُمـ طمدي٨م ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسمك٧م أيًْم٤م  ورواه أمحد سمـ قمٛمروا

 2721.) 

( سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن وُم٤م ي٘مقًمكف 243 وُمًٚمؿ ( سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده، 4213 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

ٱ ٻ ٻ  ﴿: وم٘مقًمقا داود واًمٜم٤ًمئل ٕيبي٦م وذم روا شآَمٛم٦م زم٣مهلل ورؽمقيمف :همٙمٝمٗمؾ» :وذم رواي٦م عمًٚمؿُمـ وضمده٤م، 

شمللؿ » [5- 2]اإلظمككالص: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ

 .شهمٙمٝمًتٔمذ زم٣مهلل َمٛمف وَمـ همتٛمف»وذم رواي٦م ًمٚمٜم٤ًمئل  شيمٝمتٖمؾ فمـ ي٣ًمره شمالشًم٣م ويمٝمًتٔمذ زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من

 (.2725(. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  6221  رواه أسمق داود ضمًـ: (5)
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إن اًمِمٞمٓم٤من ىمد طمك٤مل سمٞمٜمكل  !ي٤م رؾمقل اهلل :همٗم٣مل طأٞمف أسمك ايمٛمٌل   وفمـ فمثامن زمـ ايمٔم٣مص 

ذاك ؾملٝمْم٣من يٗمل٣مل يملف طمٛملزب همل١مذا » :طوم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل  وسملم صالي وىمراءي يٚمًٌٝم٤م قمككم

 ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ وم٠مذهٌف اهلل قمٜمل :ىم٤مل شأضمًًتف همتٔمقذ زم٣مهلل واسمٖمؾ فمـ ي٣ًمرك
(1)

. 

 فطٌ َٔ قاٍ ٖرٙ ايهًُات قبٌ إٔ ٜكّٛ َٔ دلًط٘ -38
ومٌلؾ أن  :َمـ صمٙمس دم جمٙمس هم٘مثر همٝمف يمٕمْملف همٗمل٣مل» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   فمـ أيب هريرة 

ؽمٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜمؿ رزمٛم٣م وزمحٚمدك أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ أٞمل٦م أؽملتٕمٖمرك وأسملقب  :ٙمًف ذيمؽيٗمقم َمـ جم

شإيمٝمؽ إٓ نمٖمر يمف َم٣م ىم٣من دم جمٙمًف ذيمؽ
(2)

. 

ؽملٌح٣من اهلل وزمحٚملده ؽملٌح٣مٞمؽ  :َمـ وم٣مل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ 

ٙملس ذىملر ىم٣مٞمل٦م ايمٙمٜمؿ وزمحٚمدك أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ أٞم٦م أؽمتٕمٖمرك وأسمقب إيمٝمؽ همل١من وم٣مهلل٣م دم جم

شىم٣ميمْم٣مزمع يْمٌع فمٙمٝمف وَمـ وم٣مهل٣م دم جمٙمس يمٕمق ىم٣مٞم٦م ىمٖم٣مرة يمف
(3)

. 

ىمٙمامت ٓ يت٘مٙمؿ هبـ أضملد دم » أٞمف وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  

ر هبـ فمٛمف وٓ يٗمقهلـ دم جمٙمس طمغم وجمٙمس ذىمر إٓ طملتؿ يملف جمٙمًف فمٛمد ومٝم٣مَمف شمالث َمرات إٓ ىمٖم  

ؽملٌح٣مٞمؽ ايمٙمٜملؿ وزمحٚملدك ٓ إيملف إٓ أٞمل٦م أؽملتٕمٖمرك  :ختتؿ زم٣مخل٣مسمؿ فمعم ايمِمحٝمٖم٥مهبـ فمٙمٝمف ىمام 

شوأسمقب إيمٝمؽ
(4)

. 

 اا ددًٜدفطٌ نًُات ٜكٛهلٔ َٔ يبظ ثًٛب -39
احلٚملد هلل ايملذي  :٣م شملؿ ومل٣ملَمـ أىمؾ ؿمٔم٣مًَمل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ َمٔم٣مذ زمـ أٞمس 

٣م يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف وَملـ يملٌس شمقزًمل أؿمٔمٚمٛمل هذا ايمْمٔم٣مم ورزومٛمٝمف َمـ نمغم ضمقل َمٛمل وٓ ومقة نمٖمر

ٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌلف وَمل٣م احلٚمد هلل ايمذي ىم٣ًمين هذا ورزومٛمٝمف َمـ نمغم ضمقل َمٛمل وٓ ومقة نمُ  :همٗم٣مل

                                                                          

 ( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ؿمٞمٓم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اًمّمالة.3314  رواه ُمًٚمؿ (2)

ـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤مل اًمؽمُمكذي صحٝمح: (1) طمكدي٨م  :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واًمٜم٤ًمئل واسم

 .(72:3صحٞمص اجل٤مُمع  (، و4544وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   .طمًـ صحٞمص همري٥م

صكحٞمص وصححف إًم٤ٌم) ذم  .صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ : واًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ وىم٤ملرواه اًمٓمؼما) صحٝمح:  (3)

 .(:262(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  7541 اجل٤مُمع

 :ىم٤مل: صحٞمص دون ىمقًمف( و5968داود  أيب  صحٞمصوصححف إًم٤ٌم) ذم  .أسمق داودأمحد ورواه  صحٝمح: (1)

 (.2145داود طمدي٨م  أيب  اٟمٔمر وٕمٞمػ ؾمٜمـ .ششمالث َمرات»
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شسمٟمطمر
(1)

. 

 دطدٙ فكاٍ ٖرٙ ايهًُات ٢ يف دٜٓ٘ أٚ َاي٘ أٚفطٌ َٔ زأ٣ َبتًً -41
ٚملد هلل ايملذي فم٣مهمل٣مين ممل٣م احل : همٗمل٣ملَمـ رأى َمٌتعًم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   فمـ أيب هريرة 

ش مل يِمٌف ذيمؽ ايمٌالءازمتالك زمف وهمّمٙمٛمل فمعم ىمثغم ممـ طمٙمؼ سمٖمّمٝماًل 
(2)

. 

 فطٌ َٔ آمل٘ غ٤ٞ َٔ دطدٙ فكاٍ ٖرٙ ايهًُات -41
٤م جيكده ذم ضمًكده وم٘مك٤مل ًمكف وضمٕمً  طأٟمف ؿمٙم٤م إمم رؾمقل اهلل  وقمـ قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص  

أفملقذ  :وومؾ ؽمٌع َمراتشمالشًم٣م  زمًؿ اهلل :ومؾوع يدك فمعم ايمذي يٟممل َمـ صمًدك و» :طرؾمقل اهلل 

ومٗمٕمٚم٧م وم٠مذه٥م اهلل ُم٤م يم٤من يب :ىم٤مل شزمٔمزة اهلل وومدرسمف َمـ ذ َم٣م أصمد وأضم٣مذر
(3)

. 

 فطٌ َٔ َسض فكاٍ ٖرٙ ايهًُات -42
ٓ إيملف إٓ اهلل  :َملـ ومل٣مل» :أٞمف وم٣مل طأهنام ؾمٜمدا فمعم رؽمقل اهلل   وفمـ أيب ؽمٔمٝمد وأيب هريرة

يٗملقل ٓ إيملف  :ٓ إيمف إٓ هق وضمده وم٣مل :ٓ إيمف إٓ أٞم٣م وأٞم٣م أىمػم وإذا وم٣مل :واهلل أىمػم صدومف رزمف همٗم٣مل

صلد  فمٌلدي ٓ إيملف إٓ أٞمل٣م  :يٗمقل :ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف وم٣مل :إٓ أٞم٣م وضمدي وإذا وم٣مل

ٓ  :يٗمقل :يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وم٣مل ،ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف :وضمدي ٓ ذيؽ رم وإذا وم٣مل

ٓ إيملف إٓ أٞمل٣م  :ٓ إيمف إٓ اهلل وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل ومل٣مل :يمف إٓ أٞم٣م رم اظمٙمؽ ورم احلٚمد وإذا وم٣ملإ

شوٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ يب وىم٣من يٗمقل َمـ وم٣مهل٣م دم َمروف شمؿ َم٣مت مل سمْمٔمٚمف ايمٛم٣مر
(4)

. 

وىمكد  :ٓسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل خمتٍمه شاًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م»ضم٤مء ذم  همقا د ايمذىمر:

ذيمر ومقائد يمثػمة أذيمر ُمٜمٝم٤م 
(5)

: 
                                                                          

داود   دون زيك٤مدة أيب  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص :ه أسمق داود واحل٤ميمؿ وىم٤ملروا  :ضمًـ (2)

 (.4396  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 7197  صحٞمص اجل٤مُمعوُم٤م شم٠مظمر(، و

 .(4543  اًمؽمُمذي صحٞمصطمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل  :صحٝمح (1)

ه قمغم ُمقاوع إمل ُمع اًمدقم٤مء، وأسمق داود واًمؽمُمذي، وزاد: ووع يداؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب3313 رواه ُمًٚمؿ  (3)

 ىم٤مل: ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ وم٠مذه٥م اهلل ُم٤م يم٤من يب ومٚمؿ أزل آُمر هب٤م أهكم وهمػمهؿ.

 ،طمدي٨م طمًـ واسمـ ُم٤مضمكف واًمٜمًك٤مئل واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.4541  اًمؽمُمذي صحٞمصوصححف إًم٤ٌم) ذم 

 (، وىمد ذيمر ومقائد يمثكػمة،=99- 49ٓسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: ُمـ ص   شقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥ماًم»اٟمٔمر  (5)
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 اًمِمٞمٓم٤من وي٘مٛمٕمف ويٙمنه. دأٟمف يٓمر -2

 أٟمف يريض اًمرمحـ قمز وضمؾ. -1

 أٟمف يزيؾ اهلؿ قمـ اًم٘مٚم٥م. -3

 أٟمف جيٚم٥م ًمٚم٘مٚم٥م اًمٗمرح واًمنور واًمًٌط. -1

 أٟمف ي٘مقي اًم٘مٚم٥م واًمٌدن. -5

 أٟمف يٜمقر اًمقضمف واًم٘مٚم٥م. -6

 أٟمف جيٚم٥م اًمرزق. -7

 اعمٝم٤مسم٦م واحلالوة واًمٜمية.أٟمف يٙمًق اًمذايمر  -8

 أٟمف يقرصمف اعمح٦ٌم اًمتل هل روح اإلؾمالم وىمٓم٥م رطمك اًمديـ وُمدار اًمًٕم٤مدة واًمٜمج٤مة. -9

 .ومٞمٕمٌد اهلل يم٠مٟمف يراه ،أٟمف يقرصمف اعمراىم٦ٌم طمتك يدظمؾ ذم سم٤مب اإلطم٤ًمن -20

 وهل اًمرضمقع إمم اهلل قمز وضمؾ. ،أٟمف يقرصمف اإلٟم٤مسم٦م -22

 أٟمف يقرصمف اًم٘مرب ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف. -21

 ويمٚمام أيمثر ُمـ اًمذيمر أيمثر ُمـ اعمٕمروم٦م. ، ُمـ أسمقاب اعمٕمروم٦مقمٔمٞماًم  ٤مأٟمف يٗمتص ًمف سم٤مسمً  -23

 أٟمف يقرصمف اهلٞم٦ٌم ًمرسمف قمز وضمؾ، وإضمالًمف ًمِمدة اؾمتٞمالئف قمغم ىمٚمٌف وطمْمقره ُمع اهلل شمٕم٤ممم. -21

 .﴾ى ائ ﴿ام ىم٤مل شمٕم٤ممم: أٟمف يقرصمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ًمف يم -25

 أٟمف يقرصمف طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م. -26

 زًم٦م اجلًؿ إذا طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم ىمقتوم٘مده اًمٕمٌد ص٤مر سمٛمٜم وم٢مذا ،أٟمف ىمقت اًم٘مٚم٥م واًمروح -27

اًمٖمٗمٚمك٦م واًمكذٟم٥م وضمكالؤه  :وصدأ اًم٘مٚم٥م سمك٠مُمريـ ،أٟمف يقرصمف ضمالء اًم٘مٚم٥م ُمـ صدئف -28

 سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمذيمر. :سمِمٞمئلم

 واحلًٜم٤مت يذهٌـ اًمًٞمئ٤مت. ،وم٢مٟمف ُمـ أقمٔمؿ احلًٜم٤مت ،اخلٓم٤مي٤م ويذهٌٝم٤م أٟمف حيطُّ  -29

 أٟمف يزيؾ اًمقطمِم٦م سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. -10

 أن اًمٕمٌد إذا شمٕمرف إمم اهلل شمٕم٤ممم سمذيمره ذم اًمرظم٤مء قمرومف ذم اًمِمدة. -12

 أٟمف يٜمجل ُمـ قمذاب اهلل. -11

 اًمرمح٦م وطمٗمقف اعمالئٙم٦م سم٤مًمذايمر. أٟمف ؾم٥ٌم ًمتٜمزيؾ اًمًٙمٞمٜم٦م وهمِمٞم٤من -13

 حش واًم٤ٌمـمؾ واًمٚمٖمق.ٛم٦م واًمٙمذب واًمٗمُ ٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمأٟمف ؾم٥ٌم اؿمتٖم٤مل اًمٚم٤ًمن قمـ اًمٖمِ  -11
                                                                          

دار ُمٍمكك . ( ط. اعمٙمتٌكك٦م اًمتج٤مريكك٦م218-214ذر اًم٘مٚمٛمككق) ص:  ًمٚمِمككٞم: أيب  شومٗمككروا إمم اهلل»واٟمٔمككر =

 ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م.



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 330 

 وجم٤مًمس اًمٚمٖمق واًمٖمٗمٚم٦م جم٤مًمس اًمِمٞمٓم٤من. ،أن جم٤مًمس اًمذيمر جم٤مًمس اعمالئٙم٦م -15

 أٟمف يًٕمد اًمذايمر سمذيمره ويًٕمد سمف ضمٚمٞمًف. -16

 أٟمف ي١مُمـ اًمٕمٌد ُمـ احلنة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. -17

  فمؾ قمرؿمف.أٟمف ُمع اًمٌٙم٤مء ذم اخلٚمقة ؾم٥ٌم إلفمالل اهلل شمٕم٤ممم يقم احلر إيمؼم ذم -18

 أومْمٚمٝم٤م.و هق ُمـ أضمٚمٝم٤مو أٟمف أين اًمٕم٤ٌمدات -19

 أن اًمٕمٓم٤مء واًمٗمْمؾ اًمذي رشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م مل يؽمشم٥م قمغم همػمه ُمـ إقمامل. -30

ؾمك٥ٌم ؿمك٘م٤مء  هكقأن دوام ذيمر اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يقضم٥م إُم٤من ُمكـ ٟمًكٞم٤مٟمف اًمكذي -32

 .اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده

ؾمك٥ٌم ؿمك٘م٤مء  هكق٥م إُم٤من ُمكـ ٟمًكٞم٤مٟمف اًمكذيذيمر اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يقضم دوام أن -31

.اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده

يًٕمك سملم يديف قمغم  ُمٕم٤مده،أن اًمذيمر ٟمقر ًمٚمذايمر ذم اًمدٟمٞم٤م، وٟمقر ًمف ذم ىمؼمه، وٟمقر ًمف ذم -33

.اًمٍماط

.قمغم اهلل قمز وضمؾأن اًمذيمر رأس إُمقر، ومٛمـ ومتص ًمف ومٞمف وم٘مد ومتص ًمف سم٤مب اًمدظمقل -31

 .وضمؾوم٤مىم٦م ٓ يًده٤م رء أًمٌت٦م إٓ ذيمر اهلل قمزأن ذم اًم٘مٚم٥م ظمٚم٦م و -35 

أن اًمذيمر جيٛمع اعمتٗمرق، ويٗمرق اعمجتٛمع، وي٘مرب اًمٌٕمٞمد، ويٌٕمد اًم٘مري٥م. ومٞمجٛمكع ُمك٤م  -36 

قمككغم اًمٕمٌككد ُمككـ ىمٚمٌككف وإرادشمككف، ومهقُمككف وقمزوُمككف، ويٗمككرق ُمكك٤م اضمتٛمككع قمٚمٞمككف ُمككـ شمٗمككرق

ُم٤م اضمتٛمع أيًْم٤م  ٗمرقواًمٖمٛمقم، وإطمزان، واحلنات قمغم ومقت طمٔمقفمف وُمٓم٤مًمٌف، وياهلٛمقم،

ُم٤م اضمتٛمع قمغم طمرسمف ُمـ ضمٜمكد اًمِمكٞمٓم٤من، وأُمك٤م أيًْم٤م  ذٟمقسمف وظمٓم٤مي٤مه وأوزاره، ويٗمرققمٚمٞمف ُمـ

 .اًمٌٕمٞمد وم٢مٟمف ي٘مرب إًمٞمف أظمرة، ويٌٕمد اًم٘مري٥م إًمٞمف وهل اًمدٟمٞم٤مشم٘مريٌف

 .ؾمٜمتفأن اًمذيمر يٜمٌف اًم٘مٚم٥م ُمـ ٟمقُمف، ويقىمٔمف ُمـ -37

.إًمٞمٝم٤م اًم٤ًمًمٙمقناًمتل ؿمٛمر أن اًمذيمر ؿمجرة شمثٛمر اعمٕم٤مرف وإطمقال -38

ظم٤مص٦م همػم ُمٕمٞم٦م اًمٕمٚمؿ  أن اًمذايمر ىمري٥م ُمـ ُمذيمقره، وُمذيمقره ُمٕمف، وهذه اعمٕمٞم٦م ُمٕمٞم٦م -39

.ومٞمؼاًمتقواعمح٦ٌم واًمٜمٍمة و واإلطم٤مـم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ومٝمل ُمٕمٞم٦م سم٤مًم٘مرب واًمقٓي٦م

.قمز وضمؾؾمٌٞمؾ اهلل أن اًمذيمر يٕمدل قمتؼ اًمرىم٤مب، وٟمٗم٘م٦م إُمقال، واًميب سم٤مًمًٞمػ ذم -10

 .سمذيمره ٤مرـمًٌ أن أيمرم اخلٚمؼ قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمت٘ملم ُمـ ٓ يزال ًم٤ًمٟمف -12

 .أن ذم اًم٘مٚم٥م ىمًقة ٓ يذيٌٝم٤م إٓ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم -11



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 332

 .أن اًمذيمر ؿمٗم٤مء اًم٘مٚم٥م ودواؤه، واًمٖمٗمٚم٦م ُمروف -13

 .ورأؾمٝم٤م أن اًمذيمر أصؾ ُمقآة اهلل قمز وضمؾ ورأؾمٝم٤م واًمٖمٗمٚم٦م أصؾ ُمٕم٤مداشمف -11

.ٕمؿ، داومع ًمٚمٜم٘مؿ سم٢مذن اهللأٟمف ضمالب ًمٚمٜم -15

اًمكذيمر، وم٢مهنك٤م ريك٤مض أن ُمـ ؿم٤مء أن يًٙمـ ري٤مض اجلٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٚمٞمًتقـمـ جم٤مًمس -16

.اجلٜم٦م

.هلأن جم٤مًمس اًمذيمر جم٤مًمس اعمالئٙم٦م، ًمٞمس هلؿ جم٤مًمس إٓ -17

.أن اهلل قمز وضمؾ ي٤ٌمهل سم٤مًمذايمريـ ُمالئٙمتف -18

أو ُم٤مًمٞمك٦م، أو  سمدٟمٞمك٦م٤مُمٝم٤م، ؾمقاء يم٤مٟم٧مأن إداُم٦م اًمذيمر شمٜمقب قمـ اًمتٓمققم٤مت، وشم٘مقم ُم٘م -19

 .سمدٟمٞم٦م ُم٤مًمٞم٦م

اًمٕمٌد، ويًٝمٚمٝم٤م قمٚمٞمكف،  أن ذيمر اهلل قمز وضمؾ ُمـ أيمؼم اًمٕمقن قمغم ـم٤مقمتف، وم٢مٟمف حيٌٌٝم٤م إمم -50

 .ويٚمذذه٤م ًمف، وجيٕمٚمٝم٤م ىمرة قمٞمٜمف ومٞمٝم٤م

.وي١مُمٜمفأن ذيمر اهلل قمز وضمؾ يذه٥م قمـ اًم٘مٚم٥م خم٤موومف يمٚمٝم٤م -52

.سمدوٟمف ومٕمٚمفتك إٟمف ًمٞمٗمٕمؾ ُمع اًمذيمر ُم٤م مل يٓمٞمؼأن اًمذيمر يٕمٓمل اًمذايمر ىمقة، طم -51

.أظمرةا هؿ اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ سملم قماملأن اًمذايمريـ اهلل يمثػمً  -53

ًمكف أن  كرضمكممقمز وضمؾ قمٌده، وُمكـ صكدىمف اهلل شمٕمك٤م أن اًمذيمر ؾم٥ٌم ًمتّمديؼ اًمرب -51

.حينم ُمع اًمّم٤مدىملم

 .اعمالئٙم٦م قمـ اًمٌٜم٤مء ٙم٧مأُمً سم٤مًمذيمر، وم٢مذا أُمًؽ اًمذايمر قمـ اًمذيمر، كٌٜمأن دور اجلٜم٦م شمُ  -55

.أن اًمذيمر ؾمد سملم اًمٕمٌد وسملم ضمٝمٜمؿ -56

.اعمِم٤مقأن ذيمر اهلل قمز وضمؾ يًٝمؾ اًمّمٕم٥م، ويٞمن اًمٕمًػم، وخيٗمػ -57

 .أن اعمالئٙم٦م شمًتٖمٗمر ًمٚمذايمر يمام شمًتٖمٗمر ًمٚمت٤مئ٥م -58

 قمٚمٞمٝم٤م.وشمًتٌنم سمٛمـ يذيمر اهلل قمز وضمؾ كأن اجل٤ٌمل واًم٘مٗم٤مر شمت٤ٌمه -59

 . قمز وضمؾ أُم٤من ُمـ اًمٜمٗم٤مقأن يمثرة ذيمر اهلل -60

 .ًمذةُمـ سملم إقمامل اًمّم٤محل٦م ٓ شمِمٌٝمٝم٤م ٦مأن ًمٚمذيمر ًمذة قمٔمٞمٛم -62

اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومك٢من أن ذم دوام اًمذيمر ذم اًمٓمريؼ، واًمٌٞم٧م، واًمٌ٘م٤مع، شمٙمثػًما ًمِمٝمقد -61

 .إرض شمِمٝمد ًمٚمذايمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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 تعاىل ٚغهسٙ اهللمحد  فطٌ -43
فمٝمكقر أصمكر ٟمٕمٛمك٦م اهلل قمكغم ًمًك٤من  :اًمِمكٙمر ش:َمدارج ايم٣ًميم٘مكم»دم  -رمحف اهلل-وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

ا وـم٤مقم٦موقمغم ضمقارطمف اٟم٘مٞم٤مدً  ،ا وحم٦ٌموقمغم ىمٚمٌف ؿمٝمقدً  ،٤مومً اا واقمؽمصمٜم٤مءً  :قمٌده
(1)

. 

 .[251ايمٌٗمرة:] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ :سمٔم٣ملم اهللوم٣مل 

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 .[7:]إزمراهٝمؿ

 .[222:]اإلهاء ﴾ڻ ۀ ۀ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[20يقٞمس:] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ي يمٝمٙم٥م أهي زمف زمٗمدضمكم َمـ مخر ويمٌـ همٛمٓمر إيملٝمٜمام همٟمطملذ أُ » :طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  

شايمٙمٌـ، همٗم٣مل صمػميؾ: احلٚمد هلل ايمذي هداك يمٙمٖمْمرة، يمق أطمذت اخلٚمر نمقت أَمتؽ
(2)

. 

سمٔمل٣ملم  اهللإذا َمل٣مت ويملد ايمٔمٌلد ومل٣مل » ومل٣مل: ط اهللأن َرؽُملقل  وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري  

ظمال ٘متف: ومٌّمتؿ ويمد فمٌدي؟ همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ، همٝمٗمقل: ومٌّمتؿ شمٚمرة هم٠ماده؟ همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ، همٝمٗملقل: 

دم اجلٛمل٥م وؽملٚمقه  ٣مسمٔم٣ملم: ازمٛمقا يمٔمٌدي زمٝمًتل اهللهمامذا وم٣مل فمٌدي؟ همٝمٗمقيمقن: محدك واؽمؼمصمع، همٝمٗمقل 

شزمٝم٦م احلٚمد
(3)

. 

يملغمى فملـ ايمٔمٌلد يٟمىملؾ إىمٙمل٥م همٝمحٚملده  اهللإن » :ط اهللل ىم٤مل َرؾُمق :وم٣مل وفمـ أٞمس  

شفمٙمٝمٜم٣م، ويممب ايمممزم٥م همٝمحٚمده فمٙمٝمٜم٣م
(4)

. 

شأهمّمؾ ايمُم٘مر احلٚمد هللو ٓ إيمف إٓ اهلل :أهمّمؾ ايمذىمر» :طوم٣مل رؽمقل اهلل 
(5)

. 

أطملػمهؿ و هي يب همٗم٣مل: ي٣م حمٚمد ! أومرئ أَمتؽ َمٛمل ايمًلالم،يمٗمٝم٦م إزمراهٝمؿ يمٝمٙم٥م أُ » :طووم٣مل  

ٓ إيملف إٓ اهلل، واهلل و أن ومٝمٔم٣من، نمراؽمٜم٣م: ؽمٌح٣من اهلل، واحلٚمد هلل،و اظم٣مء، ٥مؿمٝم٥ٌم ايمؼمزم٥م فمذزم أن اجلٛم٥م

شإٓ زم٣مهلل أىمػم، وٓ ضمقل وٓ ومقة
(6)

. 
                                                                          

 (.3/355اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م   –ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  (2)

 إمم اًمًاموات وومرض اًمّمٚمقات. طهاء سمرؾمقل اهلل ( سم٤مب اإل279ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.45:2( وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  8:6طمدي٨م طمًـ. صحٞمص اجل٤مُمع   :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (3)

 يمؾ واًمنمب.محد اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد إاؾمتح٤ٌمب  ( سم٤مب3845ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 وشم٘مدم. ضمًـ: (5)

 (.4573) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  وطمًٜمف إًم٤ٌم طمدي٨م طمًـ. :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (6)
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ومٚمكام رومكع رؾمكقل اهلل  ،طىم٤مل: يمٜم٤م يقُم٤م ٟمّمكم وراء رؾمقل اهلل  فمـ رهم٣مفم٥م زمـ راهمع ايمزرومل: 

اًمٚمٝمكؿ رسمٜمك٤م  :طل رضمكؾ وراء رؾمكقل اهلل ىم٤م ،شؽمٚمع اهلل ظمـ محده» :رأؾمف ُمـ اًمريمقع ىم٤مل ط

ًٌ ا يمثػمً وًمؽ احلٛمد محدً   ؟شَمـ اظمت٘مٙمؿ هب٣م آٞمًٖم٣م» :ىم٤مل ط٤م ومٞمف، ومٚمام اٟمٍمف رؾمقل اهلل ٤م ُم٤ٌمريمً ا ـمٞم

٣م يٌتلدروهن٣م يمٗمد رأي٦م زمّمٔم٥م وشمالشمكم َمٙمً٘مل» :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل اًمرضمؾ

شأهيؿ ي٘متٌٜم٣م أول
(1)

. 

إذا وم٣مل اإلَم٣مم ؽمٚمع اهلل ظمـ محده، همٗمقيمقا ايمٙمٜمؿ رزمٛم٣م » وم٣مل: طرؽمقل اهلل أن  وفمـ أيب هريرة 

شويمؽ احلٚمد، هم١مٞمف َمـ واهمؼ ومقيمف ومقل اظمال ٘م٥م نمٖمر يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمٌف
(2)

. 

ؾمقرة اًمرمحـ قمغم أصح٤مسمف ىم٤مل طمكلم ومكرغ  طعم٤م ىمرأ رؾمقل اهلل  :فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل وم٣ملو

ا َم٣م ومرأت فمٙمٝمٜمؿ َمـ َمرة همٌٟمي آٓء رزم٘ملام ا أضمًـ َمٛم٘مؿ رد  ٣م يمٙمجـ ىم٣مٞمقرم أراىمؿ ؽم٘مقسمً  َم٣م» :ُمٜمٝم٤م

شهمٙمؽ احلٚمد» :وٓ أقمٚمٛمف إٓ ىم٤مل :ىم٤مل شوٓ زمًمء َمـ ٞمٔمٚمؽ رزمٛم٣م ٞم٘مذب :سم٘مذزم٣من إٓ وم٣ميمقا
(3)

. 

ي٤م ٟمٌل اهلل شمٙمٚمػ  :طمتك اٟمتٗمخ٧م ىمدُم٤مه وم٘مٞمؾ ًمف طىم٤مم رؾمقل اهلل  :فمـ اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم وم٣ملو

شاا ؾم٘مقرً فمًٌد  أهمال أىمقن» ٗمر ًمؽ ىم٤مل:هذا وىمد همُ 
(4)

. 

ايمٙمٜملؿ أفمٛملل فملعم ذىملرك وؾمل٘مرك  :إين أضمٌؽ همٗملؾ»: طىم٤مل زم اًمٜمٌل  :وم٣مل فمـ َمٔم٣مذ و

شًـ فم٣ٌمدسمؽوضُم 
(5)

. 

احلٚمد هلل ايمذي فم٣مهم٣مين  :َمـ رأى ص٣مضم٤م زمالء همٗم٣مل»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة و

شسمٙمؽ ايمٛمٔمٚم٥م  همٗمد أدى ؾم٘مرمم٣م ازمتالك زمف وهمّمٙمٛمل فمٙمٝمؽ وفمعم مجٝمع َمـ طمٙمؼ سمٖمّمٝماًل 
(6)

. 

ضم٤مء رضمؾ إمم يقٟمس سمـ قمٌٞمكد يِمكٙمق وكٞمؼ  :فمـ ؽمٔمٝمد زمـ فم٣مَمر أو نمغمه َمـ ايمٌٌميكم وم٣ملو

 :ٓ ىمك٤مل :أينك سمٌٍمك هذا اًمذي شمٌٍم سمف ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿ ىم٤مل اًمرضمكؾ :طم٤مًمف وم٘م٤مل ًمف يقٟمس

 ومكذيمره سمكٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمكف :ٓ ىمك٤مل :ومؼمضمٚمٞمؽ ىم٤مل اًمرضمؾ :ٓ ىم٤مل :ومٌٞمديؽ ُم٤مئ٦م أًمػ ىم٤مل اًمرضمؾ
                                                                          

 (.881داود  أيب  رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ صحٝمح: (2)

 ( سم٤مب اًمتًٛمٞمع واًمتحٛمٞمد واًمت٠مُملم.:51(، وُمًٚمؿ  4167رواه اًمٌخ٤مري   صحٝمح: (1)

 (.6249رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (3)

 (.:392ًٚمؿ  (، وُم2189رواه اًمٌخ٤مري   (1)

صكحٞمص قمكغم  :رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحٞمٝمام واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (5)

(، 2414(، وصكحٞمص اًمٜمًك٤مئل  2633داود  أيب  ذط اًمِمٞمخلم. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ

 (.:8:7وصحٞمص اجل٤مُمع  

 (.4542) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  . وطمًٜمف إًم٤ٌمطمدي٨م طمًـ همري٥م :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (6)
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.أرى قمٜمدك ُمئلم أًمقف وأٟم٧م شمِمٙمق احل٤مضم٦م :وىم٤مل يقٟمس
(1)

. 

 :ىمك٤مل [281ٕفمراف:]ا ﴾ک ک ک گ گ گ﴿ فمـ ؽمٖمٝم٣من دم ومقيمف فمز وصمؾ:و

.ٟمًٌغ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمؿ وٟمٛمٜمٕمٝمؿ اًمِمٙمر
(2)

. 

أذيمر اعمٓمكروطملم ذم  :دظمٚم٧م قمغم ُمريض وم٢مذا هق يئـ وم٘مٚم٧م ًمف :فمـ ؽمالم زمـ أيب َمْمٝمع وم٣ملو

صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ ومٚمؿ أؾمكٛمٕمف  :ؿ وٓ ُمـ خيدُمٝمؿ ىم٤ملأذيمر اًمذيـ ٓ ُم٠موى هل ،اًمٓمريؼ

أذيمر اعمٓمروطملم ذم اًمٓمريؼ أذيمر ُمـ ٓ ُم٠موى ًمف وٓ ُمـ خيدُمف :وضمٕمؾ ي٘مقل :يئـ ىم٤مل
(3)

. 

ُم٤م ُمـ قمٌد ينمب ُمـ اعم٤مء اًم٘مداح ومٞمدظمؾ سمٖمكػم  :فمـ ؾمٜمر زمـ ضمقؾم٤م ؽمٚمٔم٦م فم٣م ُم٥م سمٗمقلو

ى إٓ وضم٥م قمٚمٞمف اًمِمٙمرى وخيرج سمٖمػم أذً أذً 
(4)

. 

يم٤من حم٤مرب سمـ دصم٤مر ىم٤ميض أهؾ اًمٙمقوم٦م ىمري٥م اجلقار ُمٜمل ومكرسمام  :فمٛم٥ًٌم زمـ إزهر وم٣ملفمـ و

ؾمٛمٕمتف ذم سمٕمض اًمٚمٞمؾ ي٘مقل ويرومع صقشمف أٟم٤م اًمّمٖمػم اًمذي رسمٞمتف ومٚمؽ احلٛمكد وأٟمك٤م اًمْمكٕمٞمػ 

اًمذي ىمقيتف ومٚمؽ احلٛمد وأٟم٤م اًمٗم٘مػم اًمذي أهمٜمٞمتف ومٚمؽ احلٛمد وأٟم٤م اًم٤ًمهم٥م اًمذي أؿمكٌٕمتف ومٚمكؽ 

اًمذي يمًقشمف ومٚمؽ احلٛمد وأٟمك٤م اعمًك٤مومر اًمكذي صك٤مطمٌتف ومٚمكؽ احلٛمكد وأٟمك٤م  احلٛمد وأٟم٤م اًمٕم٤مري

اًمٖم٤مئ٥م اًمذي أديتف ومٚمؽ احلٛمد وأٟم٤م اًمراضمؾ اًمذي محٚمتف ومٚمؽ احلٛمد وأٟم٤م اعمريض اًمكذي ؿمكٗمٞمتف 

ا ًمكؽ قمكغم يمكؾ ومٚمؽ احلٛمد وأٟم٤م اًمداقمل اًمذي أضمٌتف ومٚمؽ احلٛمد رسمٜم٤م وًمكؽ احلٛمكد رسمٜمك٤م محكدً 

ٟمٕمٛم٦م
(5)

. 

ُم٤م ىمك٤مل قمٌكد يمٚمٛمك٦م أطمك٥م إًمٞمكف  :٧م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ي٘مقلقمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان ؾمٛمٕمو 

احلٛمد هلل اًمذي أٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م وهداٟم٤م ًمإلؾمالم :وأسمٚمغ ذم اًمِمٙمر قمٜمده ُمـ أن ي٘مقل
(6)

. 

يم٤من ي٘مك٤مل ُمكـ قمكرف ٟمٕمٛمك٦م اهلل  :إزمراهٝمؿ زمـ إؾمٔم٧م ؽمٚمٔم٦م همّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض يٗمقلوفمـ  

ڦ ڦ ﴿هلل قمكز وضمكؾ ومحده سمٚم٤ًمٟمف مل يًتتؿ ذًمكؽ طمتكك يكرى اًمزيك٤مدة ًم٘مكقل ا سم٘مٚمٌف

يمك٤من ي٘مك٤مل ُمكـ ؿمكٙمر  :ؾمٛمٕمتف يٕمٜمل ومْمٞمؾ سمـ قمٞمك٤مض ي٘مكقل :وىم٤مل [7:]إزمراهٝمؿ ﴾ڄڄ
                                                                          

 – 2511اًمٓمٌٕمك٦م اًمث٤مًمثك٦م، - اًمٙمقيك٧م –عمٙمتك٥م اإلؾمكالُمل ( ط: ا212  اًمدٟمٞم٤م:أيب  سمـااًمِمٙمر ٕيب سمٙمر  (2)

 (.47.  ص:حت٘مٞمؼ: سمدر اًمٌدر -2:91

 (.226اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (1)

 (.251اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (3)

 (.2:3اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (1)

 (.::2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (5)

 (.21اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (6)
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اًمٜمٕمٛم٦م أن حتدث هب٤م
(1)

. 

ا قمكغم سمٚمٖمٜمل أن اهلل إذا أٟمٕمؿ قمغم ىمقم ؾم٠مهلؿ اًمِمٙمر وم٢مذا ؿمٙمروه يم٤من ىم٤مدرً  :قمـ احلًـ ىم٤ملو 

٤ما قمغم أن ي٘مٚم٥م ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٝمؿ قمذاسمً أن يزيدهؿ وم٢مذا يمٗمروا يم٤من ىم٤مدرً 
(2)

. 

 [6ايمٔم٣مديل٣مت:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿ دم ومقيملف فملز وصملؾ: فمـ احلًـ زمـ أيب احلًـو 

يٕمدد اعمّم٤مئ٥م ويٜمًك اًمٜمٕمؿ :ىم٤مل
(3)

. 

ُمـ يمك٤من  :٤م ذم اجلٜم٦ماهلل ًمف سمٞمتً  سمٜملأرسمع ظمّم٤مل ُمـ يمـ ومٞمف  :فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص وم٣ملو

 ؿمكٞمًئ٤مراضمٕمكقن وإذا أقمٓمكك  إًمٞمكفإٟم٤م هلل وإٟم٤م  :قمّمٛم٦م أُمره ٓ إًمف إٓ اهلل وإذا أص٤مسمتف ُمّمٞم٦ٌم ىم٤مل

ًٌ  :ىم٤مل  .ؾمتٖمٗمر اهللأ :٤م ىم٤ملاحلٛمد هلل وإذا أذٟم٥م ذٟم
(4)

. 

 :احلٛمكد هلل وإذا ذب ىمك٤مل :يم٤من ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم إذا أيمكؾ ىمك٤مل :حمٚمد زمـ ىمٔم٤م وم٣ملوفمـ 

.اا ؿمٙمقرً احلٛمد هلل ومًامه اهلل قمٌدً  :احلٛمد هلل وإذا ريم٥م ىم٤مل
(5)

. 

ٟمٕمٛمك٦م زاًمك٧م  ؿ سمٛمالزُم٦م اًمِمٙمر قمغم اًمٜمٕمؿ وم٘مكؾا قمٚمٞمٙم :-رمحف اهلل-ووم٣مل ايمٖمّمٝمؾ زمـ فمٝم٣مض  

 قمـ ىمقم ومٕم٤مدت إًمٞمٝمؿ.

أن اًمِمٙمر شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص، وأٟمقاقمكف صمالصمك٦م: ؿمكٙمر اًم٘مٚمك٥م وؿمكٙمر وافمٙمؿ: 

طمٌف ًمف، واقمؽماومكف وظمْمقع اًمِم٤ميمر ًمٚمٛمِمٙمقر،  ٦م:اًمٚم٤ًمن وؿمٙمر ؾم٤مئر اجلقارح. وىمقاقمده مخً

ومٞمام يٙمرهسمٜمٕمٛمتف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف هب٤م وأٓ يًتٕمٛمٚمٝم٤م 
(6)

. 

 اضتشباب ضذٛد ايػهس عٓد سصٍٛ ْع١ُ ظاٖس٠ أٚ اْدفاع ب١ًٝ ظاٖس٠

شا هللا ؿمٙمرً ؾم٤مضمدً  يم٤من إذا ضم٤مءه أُمر ينه ظمرا » :طفمـ أيب زم٘مرة أن ايمٛمٌل 
(7)

. 

شاسمنم سمح٤مضم٦م ومخر ؾم٤مضمدً » :ط   فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ أن ايمٛمٌلو
(8)

 . 

                                                                          

 (.67اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (2)

 (.71اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (1)

 (.73اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (3)

 (.316اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (1)

 (.318اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   (5)

 (.322ص:   3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ ج (6)

 (.24:5  ُم٤مضمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ُم٤مضمفرواه اسمـ  ضمًـ: (7)

 (.24:3  ُم٤مضمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ُم٤مضمفاسمـ رواه  ضمًـ: (8)
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شاؾم٤مضمدً  ب اهلل قمٚمٞمف ظمرا عم٤م شم٤م» :فمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ فمـ أزمٝمف وم٣ملو
(1)

. 

 (2)فطٌ َٔ أسص٢ أمسا٤ اهلل احلط٢ٓ -44
ھ ے  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ 

              ڭ  ﮿ ﯀ ﯁

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ﴿شمٕم٤ممم:  ، وىم٤مل[11-11]احلمم: ﴾ڭ ڭ ڭ

 .[280] إفمراف: ﴾چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 فمٓمؿ شمقاب َمـ أضمٍم أؽمامء اهلل:

ا إٞملف وسملر  َم٣م ل٥م إٓ واضملًد إن هلل سمًٔم٥م وسمًٔمكم اؽماًم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

شحي٤م ايمقسمر َمـ ضمٖمٓمٜم٣م دطمؾ اجلٛم٥م
(3)

. 

ا َمـ أضمِم٣مه٣م  َم٣م ٥م إٓ واضمًد إن هلل سمٔم٣ملم سمًٔم٥م وسمًٔمكم اؽماًم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  ففمٛم 

شجلٛم٥مدطمؾ ا
(4)

. ومحري سمٛمـ يٕمٚمؿ هذا إضمر اًمٕمٔمٞمؿ إلطمّم٤مء أؾمامء اهلل أن جيٕمكؾ ذًمكؽ ُمكـ 

أضمؾ اعمٝم٤مم ذم طمٞم٤مشمف
(5)

. 

 ،اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن هذا احلدي٨م ًمٞمس ومٞمكف طمٍمك ٕؾمكامئف ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم :وم٣مل ايمٛمقوي 

 وإٟمكام ُم٘مّمكقد احلكدي٨م أن هكذه ،أٟمف ًمٞمس ًمف أؾمامء همػم هذه اًمتًكٕم٦م واًمتًكٕملم :ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه

ومك٤معمراد اإلظمٌك٤مر قمكـ دظمكقل اجلٜمك٦م سم٢مطمّمك٤مئٝم٤م ٓ  ،اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م

اإلظم٤ٌمر سمحٍم إؾمامء
(6)

. 

                                                                          

 (.24:4 ُم٤مضمف . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ ُم٤مضمفرواه اسمـ  صحٝمح: (2)

ووضمف احلًـ ذم أؾمامء اهلل أهن٤م داًم٦م قمغم ُمًٛمك اهلل ومٙم٤مٟم٧م طمًٜمك ًمدًٓمتٝم٤م قمغم أطمًكـ وأقمٔمكؿ وأىمكدس  (1)

 - ومككل صٗمكك٤مت اهلل شمٕمك٤ممم وأؾمامئككف احلًكٜمك ٚمكككاعمث اًم٘مقاقمكدطم٤مؿمٞم٦م:  اٟمٔمر .ُمًٛمك وهق اهلل قمز وضمؾ

 (.51ًمٚمديمتقرة / يم٤مُمٚم٦م اًمٙمقاري: ص 

 (.4972  ُم٤مضمف، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفرواه اسمـ  صحٝمح: (3)

 .سم٤مب ذم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وومْمؾ ُمـ أطمّم٤مه٤م( 3788(، وُمًٚمؿ  3696رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.22:  صك٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامئكف احلًٜمكومكل صٗم اًم٘مقاقمكد اعمثٚمككاٟمٔمر:  (5)

 .(28/6ذح ُمًٚمؿ   (6)
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ووم٣مل ازمـ ىمثغم 
(1)

 واًمتًكٕملم اًمتًكٕم٦م ذم ُمٜمحٍمكة ًمٞمًك٧م احلًكٜمك إؾمامء أن ًمٞمٕمٚمؿ صمؿ: 

 :ىمك٤مل أٟمكف ط اهلل رؾمقل قمـ  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ ُمًٜمده، ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م سمدًمٞمؾ

 زمٝملدك، ٞم٣مصلٝمتل أَمتؽ، ازمـ فمٌدك، ازمـ فمٌدك، إين ايمٙمٜمؿ: همٗم٣مل ضمزن وٓ هؿ   ومط اأضمًد  أص٣مب َم٣م»

 أضملًدا أفمٙمٚمتف أو ٞمٖمًؽ، زمف ؽمٚمٝم٦م يمؽ هق اؽمؿ زم٘مؾ أؽمٟميمؽ ومّم٣مؤك، دم فمدل ضم٘مٚمؽ، دم َم٣مض

 ٌل،ومٙم رزمٝمع ايمٗمرآن جتٔمؾ أن فمٛمدك، ايمٕمٝم٤م فمٙمؿ دم زمف اؽمتٟمشمرت أو ىمت٣مزمؽ، دم أٞمزيمتف أو طمٙمٗمؽ، َمـ

: وم٘مٞمؾ. شهمرضًم٣م َم٘م٣مٞمف وأزمديمف وضمزٞمف مهف اهلل أذه٤م إٓ مهل، وذه٣مب ضمزين، وصمالء صدري، وٞمقر

شيتٔمٙمٚمٜم٣م أن ؽمٚمٔمٜم٣م َمـ يم٘مؾ يٛمٌٕمل زمعم،»: وم٘م٤مل ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م؟ أومال اهلل، رؾمقل ي٤م
(2)

. 

 أَم٣م َمٔمٛمك إضمِم٣مء إؽمامء همٗمد اطمتٙمػ إ ٚم٥م همٝمف فمعم أومقال
(3)

: 

ذا اًم٘مقل هق اًمذي اؾمتٔمٝمره اخلٓمك٤ميب ذم يمت٤مسمكف ؿمك٠من وه أن اعمراد سم٤مإلطمّم٤مء هق طمٗمٔمٝم٤م -2

ومٞمكدقمق  ٤م٤م ًمٞمًتقومٞمٝم٤م طمٗمًٔمكأٟمف يٕمده :أفمٝمره٤م اإلطمّم٤مء اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٕمد يريد :اًمدقم٤مء ىم٤مل

 .[18]اجلـ: ﴾يث حج مج جح مح﴿:٤م يم٘مقًمف شمٕم٤مممرسمف هب

واعمٕمٜمكك: ُمكـ  [10اظمزَملؾ:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿:أن اعمراد سم٤مإلطمّم٤مء اإلـم٤مىم٦م يم٘مقًمف شمٕمك٤ممم -1

ومٞمٚمكزم ٟمٗمًكف  ،وهكق أن يٕمتكؼم ُمٕم٤مٟمٞمٝمك٤م ،واًمٕمٛمكؾ سمٛم٘متْمك٤مه٤م ،اًم٘مٞم٤مم سمحؼ هذه إؾمكامءأـم٤مق 

 ويمذا ؾم٤مئر إؾمامء. ،وصمؼ سم٤مًمرزق ،اًمرزاق :وم٢مذا ىم٤مل ،سمقاضمٌٝم٤م

ذو قم٘مؾ  :أي ومالن ذو طمّم٤مة، :ُمـ ىمقل اًمٕمرب ،أن اعمراد سم٤مإلطمّم٤مء اإلطم٤مـم٦م سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م - 3

 .أو ُمٕمروم٦م

 .واعم١مُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م ٤م٤مرف هب٤م ٓ يٙمقن إٓ ُم١مُمٜمً ن اًمٕمٕ ،قمرومٝم٤م شأطمّم٤مه٤م»ُمٕمٜمك  أن -1

 .ٕن اًمدهري ٓ يٕمؽمف سم٤مخل٤مًمؼ واًمٗمٚمًٗمل ٓ يٕمؽمف سم٤مًم٘م٤مدر ا،ن ُمٕمٜم٤مه قمده٤م ُمٕمت٘مدً أ -5

 أطمّم٤مه٤م يريد هب٤م وضمف اهلل وإقمٔم٤مُمف. ُمٕمٜم٤مهأن  -6

 ، ؾمٚمؿ مجٞمع أواُمره، ٕن مجٞمٕمٝمك٤مُمثاًل  شاحلٙمٞمؿ»قمٛمؾ هب٤م، وم٢مذا ىم٤مل:  شأطمّم٤مه٤م»ُمٕمٜمك  أن -7

ىمك٤مل  صقمكـ مجٞمكع اًمٜم٘مك٤مئ ٤م، اؾمتحي يمقٟمكف ُمٜمزًهكشاًم٘مدوس»قمغم ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م وإذا ىم٤مل: 

 سمـ قم٘مٞمؾ.اوهذا اظمتٞم٤مر أيب اًمقوم٤م  احل٤مومظ:

                                                                          

 (.627-4/626شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

صكححف و واًمٌزار وأسمق يٕمغم واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ، (2/4:3  اعمًٜمدرواه أمحد ذم  صحٝمح: (1)

 (.::2إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م  

 (.273-269.  ئكف احلًٜمكومكل صٗمك٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾمام اعمثٚمكك اًم٘مقاقمكد (3)
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هل٤م، ومٛمـ شماله ودقم٤م سمام ومٞمكف ُمكـ إؾمكامء  ٤م٤محلٗمظ طمٗمظ اًم٘مرآن، ًمٙمقٟمف ُمًتقومٞم  اعمراد سم أن -8

 ىم٤مل احل٤مومظ: ىم٤مل اًمٜمقوي: وهذا وٕمٞمػ. طمّمؾ اعم٘مّمقد

 اعمراد ُمـ شمتٌٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن. أن -9

ويتْمكٛمـ ذًمكؽ اإليكامن  ،قمده٤م وطمٗمٔمٝم٤م :أطمّم٤مه٤موىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه: ُمٕمٜمك  -20

 .وآقمت٤ٌمر سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،واًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م ،واًمتٕمٔمٞمؿ هل٤م ،هب٤م

 ُمراشم٥م هل: أن اإلطمّم٤مء قمغم صمالث :واطمت٣مر اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ دم ايمٌدا ع

 .أًمٗم٤مفمٝم٤م وقمدده٤م إطمّم٤مء -22

 .ٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقهل٤مومٝمؿ ُم -21

 .دقم٤مؤه هب٤م -23

 :ووم٣مل ايمُمٝمخ ازمـ فمثٝمٚمكم دم ايمٖمت٣موى

 :ٗمظ وًمٙمـ ُمٕمٜمك ذًمؽوًمٞمس ُمٕمٜمك أطمّم٤مه٤م أن شمٙمت٥م ذم رىم٤مع صمؿ شمٙمرر طمتك حُت 

 ًٓ  .٤ماإلطم٤مـم٦م هب٤م ًمٗمٔمً  -:أو

 ومٝمٛمٝم٤م ُمٕمٜمك -:٣مشم٣مٞمٝمً 

 :اًمتٕمٌد هلل سمٛم٘متْم٤مه٤م وًمذًمؽ وضمٝم٤من -:٣مشم٣ميمثً 

 ،سم٠من دمٕمٚمٝمك٤م وؾمكٞمٚم٦م إمم ُمٓمٚمقسمكؽ ﴾ڃ ڃڃ﴿ :ف شمٕم٤مممأن شمدقمق اهلل هب٤م ًم٘مقًم ايمقصمف إول: 

وًمكٞمس ُمكـ  ،يك٤م همٗمكقر اهمٗمكر زم :ومٕمٜمد ؾم١مال اعمٖمٗمرة شم٘مكقل ،ومتخت٤مر آؾمؿ اعمٜم٤مؾم٥م عمٓمٚمقسمؽ

أضمكر) ُمكـ  :ي٤م ؿمديد اًمٕم٘م٤مب اهمٗمر زم سمؾ هذا يِمكٌف آؾمكتٝمزاء سمكؾ شم٘مكقل :اعمٜم٤مؾم٥م أن شم٘مقل

 .قم٘م٤مسمؽ

 ،ومٛم٘مت٣مك اًمكرطمٞمؿ اًمرمحك٦م ،هكذه إؾمكامءأن شمتٕمرض ذم قم٤ٌمدشمؽ عم٤م شم٘متْمٞمف  ايمقصمف ايمث٣مين: 

وم٢مذا يمك٤من يمكذًمؽ  ،هذا هق ُمٕمٜمك أطمّم٤مه٤م ،ًمرمح٦م اهلل ٤مًٌ وم٤مقمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص اًمذي يٙمقن ضمٚم

 .اهك .ًمدظمقل اجلٜم٦م ٤مومٝمق ضمدير ٕن يٙمقن صمٛمٜمً 

 ووم٣مل ايمٗمرؿمٌل دم اظمٖمٜمؿ:

 .قمغم صمالث ُمراشم٥م واإلضمِم٣مء دم ايم٘مالم: 

 .[18اجلـ:] ﴾مج جح محيث حج ﴿ :اًمٕمدد، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :أوهل٣م 

 وومٝمؿ، وُمٜمف ؾمٛمل اًمٕم٘مؾ. ٥م  وُمٜمف ي٘م٤مل: رضمؾ ذو طمّم٤مة أي: ذو ًمُ  ،سمٛمٕمٜمك اًمٗمٝمؿ ايمث٣مٞمٝم٥م:

 [10اظمزَملؾ:] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿سمٛمٕمٜمك اإلـم٤مىم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ واًم٘مقة، وُمٜمف ىمقًمف شمٕمك٤ممم:  ايمث٣ميمث٥م:
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ؾمكامء أي: ًمـ شمٓمٞم٘مقا اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ واعمرضمق ُمـ يمرم اهلل شمٕم٤ممم، أن ُمـ طمّمؾ ًمف إطمّم٤مء هذه إ

 .قمغم إطمدى هذه اعمراشم٥م ُمع صح٦م اًمٜمٞم٦م أن يدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م

 .هل ُمرشم٦ٌم أصح٤مب اًمٞمٛملم يم٘مـ اظمرسم٥ٌم إولم: 

 .اًم٤ًمسم٘ملم وايمث٣مٞمٝم٥م:

ًمٚمّمدي٘ملم،وٟمٕمٜمل سم٢مـم٤مىمتٝم٤م طمًـ اعمراقم٤مة هل٤م،واعمح٤مومٔم٦م قمغم طمدوده٤م وآشمّمك٤مف  وايمث٣ميمث٥م:

 .اهك. ؾمٜمكاعم٘مّمد إ سم٘مدر اعمٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م، يمام أؿم٤مر إًمٞمف اًمٓمقد ذم

 وأَم٣م َمٔمٛمك اإلحل٣مد دم أؽمامء اهلل: 

 [280]إفمراف:  ﴾ڃ چ چ چ چڇ﴿ :سمٔم٣ملم ومقيمف دم فم٣ٌمس ازمـ فمـ ايمٔمقدم وم٣مل 

 .شاهلل أؾمامء ذم اًمالت» دقمقا أن: اعمٚمحديـ إحل٤مد: ىم٤مل

 اهلل، ُمكـ اًمكالت اؿمت٘مقا: ىم٤مل ﴾ڃ چ چ چ چ﴿ :جم٣مهد فمـ صمري٨م ازمـ وم٣مل 

 .اًمٕمزيز ُمـ اًمٕمزى واؿمت٘مقا

: اإلحلك٤مد: قمٌك٤مس اسمكـ قمكـ ـمٚمحك٦م، أيب سمـ قمكم وىم٤مل. ينميمقن ﴾چ ﴿ :ومت٣مدة ٣ملووم 

 وآٟمحكراف، واجلكقر واعمٞمكؾ اًم٘مّمكد، قمـ اًمٕمدل: اًمٕمرب يمالم ذم اإلحل٤مد وأصؾ. اًمتٙمذي٥م

احلٗمر ؾمٛم٧م قمـ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م إمم ٟٓمحراومف اًم٘مؼم، ذم اًمٚمحد وُمٜمف
(1)

. 

 :وهق أٟمقاع ٤م همٝمٜم٣م:اإلحل٣مد دم أؽمامء اهلل سمٔم٣ملم هق اظمٝمؾ هب٣م فمام جيو 

ُمٜمٝم٤م أو مم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت وإطمٙم٤مم يمام ومٕمكؾ أهكؾ اًمتٕمٓمٞمكؾ  أن يٜمٙمر ؿمٞمًئ٤م إول: 

 .ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ

واًمّمكٗم٤مت اًمالئ٘مك٦م  ًمقضمقب اإليامن هب٤م وسمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمكـ إطمٙمك٤مم اوإٟمام يم٤من ذًمؽ إحل٤مدً 

 .سم٤مهلل وم٢مٟمٙم٤مر رء ُمـ ذًمؽ ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م

أن جيٕمٚمٝم٤م داًمك٦م قمغم صٗمك٤مت شمِم٤مسمف صٗم٤مت اعمخٚمقىمٞمكـ يمٛمك٤م ومٕمكؾ أهككؾ اًمتِمٌٞمككف  وايمث٣مين: 

 ٕن اًمتِمٌٞمكف ُمٕمكٜمك سم٤مـمكؾ ٓ يٛمٙمـ أن شمكدل قمٚمٞمكف اًمٜمّمقص سمكؾ هكل داًمكك٦م قمٚمككك ;وذًمكؽ

 .سمٓمالٟمف ومجٕمٚمٝم٤م داًم٦م قمٚمٞمف ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م

وشمًكٛمٞم٦م اًمٗمالؾمكٗم٦م  شإب» ٤مرى ًمكف:أن يًٛمك اهلل شمٕم٤ممم سمام مل يًؿ سمف ٟمٗمًف يمتًٛمٞم٦م اًمٜمّم ايمث٣ميم٧م: 

سمف ٟمٗمًكف ُمٞمكؾ هبك٤م  وذًمؽ ٕن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم شمقىمٞمٗمٞم٦م ومتًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم سمام مل يًؿا  شاًمٕمٚم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م» إي٤مه:

 .يمام أن هذه إؾمامء اًمتل ؾمٛمقه هب٤م ٟمٗمًٝم٤م سم٤مـمٚم٦م يٜمزه اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م. قمام جي٥م ومٞمٝم٤م
                                                                          

 (.627-4/626شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)
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٤مم يمٛمك٤م ومٕمؾ اعمنميمككقن ذم اؿمت٘مكك٤مق اًمٕمككزى أن يِمتكؼ ُمـ أؾمامئكف أؾمٛمك٤مء ًمألصٜم ايمرازمع: 

ُمكـ اًمٕمكزيز واؿمت٘مك٤مق اًمالت ُمـ اإلًمكف قمٚمكك أطمكد اًم٘مكقًملم ومًٛمككقا هبك٤م أصكٜم٤مُمٝمؿ وذًمكؽ 

 .ٕن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم خمتّم٦م سمف

 .[280إفمراف:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ يمٗمقيملف سمٔم٣ملم: 

 .[8ؿمف:] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴿ وومقيمف:

ومٙمككام اظمككتص سم٤مًمٕمٌكك٤مدة  [11احلمملل:] ﴾        ﴿: ومقيمللف

سم٤مٕؾمامء احلًٜمك ومتًٛمٞم٦م  وسم٤مًٕمقهٞم٦م احلؼ وسم٠مٟمف يًٌص ًمف ُم٤م ذم اًمًٛمقات وإرض ومٝمق خمتص  

أو  ٤مُمٜمف ُم٤م يٙمكقن ذيًمكو .خيتص سم٤مهلل قمز وضمؾ ُمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م همػمه هب٤م قمغم اًمقضمف اًمذي

طمًٌام شم٘متْمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ايمٗمرً 
(1)

. 

 اهلل بأمسا٥٘ احلط٢ٓفطٌ َٔ ضأٍ  -45
 ايمتقؽمؾ إلم اهلل سمٔم٣ملم زم٣مؽمؿ َمـ أؽمام ف احلًٛمك أو صٖم٥م َمـ صٖم٣مسمف ايمٔمٙمٝم٣م:»

اًمٚمٝمؿ إ) أؾم٠مًمؽ سم٠مٟمؽ أٟم٧م اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمٚمٓمٞمكػ اخلٌكػم أن  :يم٠من ي٘مقل اعمًٚمؿ ذم دقم٤مئف

أؾم٠مًمؽ سمرمحتؽ اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ رء أن شمرمحٜمكل وشمٖمٗمكر زم. وُمثٚمكف ىمكقل  :أو ي٘مقل ،شمٕم٤مومٞمٜمل

وم٢من احل٥م ُمـ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم. ودًمٞمؾ ُمنموقمٞم٦م هذا  ،طاًمٚمٝمؿ إ) أؾم٠مًمؽ سمحٌؽ عمحٛمد  :اًم٘م٤مئؾ

. واعمٕمٜمكك: ادقمكقا اهلل [280إفملراف:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿اًمتقؾمؾ ىمقًمف قمز وضمكؾ: 

اًمٓمٚمك٥م  شمٕم٤ممم ُمتقؾمٚملم إًمٞمف سم٠مؾمامئف احلًٜمك. وٓ ؿمؽ أن صٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م قمز وضمؾ داظمٚم٦م ذم هذا

ًمف ظمّم٧م سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. وُمـ ذًمؽ ُمك٤م ذيمكره اهلل شمٕمك٤ممم  ٕن أؾمامءه احلًٜمك ؾمٌح٤مٟمف صٗم٤مشمف

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ ُمـ دقم٤مء ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م ىمك٤مل:

 .[29ايمٛمٚمؾ: ] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ٛم٥موَمـ   ً ايمٙمٜملؿ »: طذم أطمد أدقمٞمتف اًمث٤مسمت٦م قمٜمف ىمٌكؾ اًمًكالم ُمكـ صكالشمف  ط:ومقل ايمٛمٌل  ايم

 ا رم وسملقهمٛمل إذا ىم٣مٞمل٦م ايمقهمل٣مة ٛمل َمل٣م فمٙمٚمل٦م احلٝمل٣مة طملغمً زمٔمٙمٚمؽ ايمٕمٝم٤م وومدرسمؽ فمعم اخلٙمؼ أضمٝم

...شا رمطمغمً 
(2)

. 

اًمٚمٝمؿ إ) أؾم٠مًمؽ ي٤م اهلل اًمقاطمد إطمد » يٗمقل دم سمُمٜمده:رصماًل ؽمٚمع  طأن رؽمقل اهلل وَمٛمٜم٣م  

                                                                          

 (.284-:27.  ومكل صٗمك٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامئكف احلًٜمك اعمثٚمكك اًم٘مقاقمكد (2)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمٜمًك٤مئل  رواه اًمٜمًك٤مئل واحلك٤ميمؿ وصكححف وواوم٘مكف اًمكذهٌل. صحٝمح: (1)

 .سمـ ي٤مه  ( ُمـ طمدي٨م قمامر2412(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2417(،  2416 
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 شا أطمد أن شمٖمٗمر زم ذٟمقيب إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمكرطمٞمؿاًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف يمٗمقً 

شيمف ومد نمٖمر يمف ومد نمٖمر»: طوم٘م٤مل 
(1)

. 

ايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ زمٟمن يمؽ احلٚمد ٓ إيملف إٓ أٞمل٦م » آطمر يٗمقل دم سمُمٜمده:رصماًل  طوؽمٚمع ايمٛمٌل  

وضمدك ٓ ذيؽ يمؽ اظمٛم٣من ي٣م زمديع ايمًاموات وإرض ي٣م ذا اجلالل واإلىمرام ي٣م ضملل يل٣م ومٝملقم إين 

 .ش٣م؟سمدرون زمام دفم» ٕصح٤مسمف: طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  شزمؽ َمـ ايمٛم٣مر أؽمٟميمؽ اجلٛم٥م وأفمقذ

وذم روايك٦م: ش وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمٗمد دفمل٣م اهلل زم٣مؽملٚمف ايمٔمٓملٝمؿ» اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ. ىم٤مل: :ىم٤مًمقا

شايمذي إذا دفمل زمف أصم٣مب وإذا ؽمئؾ زمف أفمْمل إفمٓمؿ»
(2)

. 

ف همٙمٝمٗمؾ: ايمٙمٜمؿ إين فمٌدك وازمـ فمٌدك وازمـ أَمتلؽ ٞم٣مصلٝمتل زمٝملدك َمـ ىمثر مه  » :طوَمٛمٜم٣م ومقيمف  

ا َملـ ٘مؾ اؽمؿ هق يمؽ ؽمٚمٝم٦م زمف ٞمٖمًؽ أو فمٙمٚمتف أضمًد َم٣مض دم ضم٘مٚمؽ فمدل دم ومّم٣مؤك أؽمٟميمؽ زم

طمٙمٗمؽ أو أٞمزيمتف دم ىمت٣مزمؽ أو اؽمتٟمشمرت زمف دم فمٙمؿ ايمٕمٝم٤م فمٛمدك أن جتٔمؾ ايمٗمرآن رزمٝملع ومٙمٌلل وٞملقر 

ش٣مل إٓ أذه٤م اهلل مهف وضمزٞمف وأزمديمف َم٘م٣مٞمف همرصًم صدري وصمالء ضمزين وذه٣مب مه  
(3)

. 

ٓ إيمف إٓ أٞم٦م أن سمّمٙمٛمل...ايمٙمٜمؿ إين أ» وهل ومقيمف:ط وَمٛمٜم٣م َم٣م ورد دم اؽمتٔم٣مذسمف   شفمقذ زمٔمزسمؽ 
(4)

. 

شي٣م ضمل ي٣م ومٝمقم زمرمحتؽ أؽمتٕمٝم٧م يم٤من إذا طمزسمف أُمر ىم٤مل:» :طأن ايمٛمٌل  وَمٛمٜم٣م َم٣م رواه أٞمس 
(5)

. 

ـ   طم٤مدي٨م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م شمٌلم ُمنموقمٞم٦م اًمتقؾمؾ إمم اهلل شمٕمك٤ممم سم٤مؾمكؿ ُمكـ أؾمكامئف أو صكٗم٦م ُمك ومٝمذه ٕا

وىمكد ىمك٤مل اهلل شمٌك٤مرك  طه وًمكذًمؽ اؾمكتٕمٛمٚمف رؾمكقل اهلل صٗم٤مشمف وأن ذًمؽ مم٤م حيٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ويرو٤م

. ومٙم٤من ُمـ اعمنموع ًمٜم٤م أن ٟمدقمقه ؾمٌح٤مٟمف سمام دقمك٤مه سمكف [8 احلمم:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وشمٕم٤ممم:

شهمذيمؽ طمغم أيمػ َمرة َمـ ايمدفم٣مء زمٟمدفمٝم٥م ٞمٛمُمئٜم٣م وصٝمغ ٞمخؼمفمٜم٣م» رؾمقًمف
(6)

. 

 

                                                                          

داود أيب  وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمصصحٞمص.  رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل وأمحد وهمػمهؿ وإؾمٜم٤مده صحٝمح: (2)

 ( ُمـ طمدي٨م سمريدة سمـ احلّملم.2412(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  96: 

٤مئل وأمحد وهمػمهؿ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص صحٝمح: (1) ٤مئل   ،رواه أسمق داود واًمٜم ٤م) ذم صحٞمص اًمٜم ًم  (.2411وصححف ا

 (.::2 اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  وصححف إًم٤ٌم) ذم ( واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ.4823رواه أمحد   صحٝمح: (3)

. ُمـ طمكدي٨م سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ( 3829(، وُمًٚمؿ  7:59رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .قمٌد اهلل اسمـ قم٤ٌمس 

 (.4293(، اًمّمحٞمح٦م  4635ي  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذ ،رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ضمًـ: (5)

ًمػ سمٞمٜمٝم٤م وٟمً٘مٝم٤م حمٛمد قمٞمكد أ سمحقث يمتٌٝم٤م وأًم٘م٤مه٤م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم) -اًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف  (6)

 .(43-:3 ص  :اًمٕم٤ٌمد
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(14) 
 ايدعا٤باب 
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 فطٌ ايدعا٤ -1

 .[286ايمٌٗمللرة:] ﴾ ۆئ ۈئۈئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ وملل٣مل سمٔملل٣ملم: 

 .[61ايمٛمٚمؾ:] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

أٞم٣م فمٛمد ـمـ فمٌدي يب وأٞم٣م َمٔمف يٗمقل: اهلل سمٔم٣ملم إن » :طرؾمقل اهلل  ىم٤مل وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

شإذا دفم٣مين
(1)

.  

إٞملؽ َمل٣م دفملقسمٛمل  !يل٣م ازملـ آدم :ومل٣مل اهلل»: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

فمٛمل٣من ايمًلامء شملؿ  ي٣م ازملـ آدم يملق زمٙمٕمل٦م ذٞمقزملؽ عم َم٣م ىم٣من َمٛمؽ وٓ أزم٣مرمورصمقسمٛمل نمٖمرت يمؽ فم

ي٣م ازمـ آدم إٞمؽ يملق أسمٝمتٛملل زمٗملراب إرض طمْم٣ميل٣م شملؿ يمٗمٝمتٛملل ٓ  اؽمتٕمٖمرسمٛمل نمٖمرت يمؽ وٓ أزم٣مرم

شٕسمٝمتؽ زمٗمراهب٣م َمٕمٖمرة ؾمٝمًئ٣مسمممك يب 
(2)

. 

 :َمٛمٜم٣م ىمثغمة، همّم٣م ؾوايمدفم٣مء َمـ أفمٓمؿ أٞمقاع ايمٔم٣ٌمدة ويمف  

 ؾمكٌؾ ؾمكٚمؽ وم٘مكد شمريمكف ومٛمكـ واًمّم٤محللم، إوًمٞم٤مء ودأب واعمرؾمٚملم، إٟمٌٞم٤مء ؾمٜما٦م أٟماف -2

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل واعمتٙمؼميـ، إؿم٘مٞم٤مء

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: وىم٤مل ،[90:إٞمٌٝم٣مء] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ڀ ﴿ :وىمكك٤مل ،[57: اإلهاء] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[60: نم٣مهمر]

ڭ ڭ ڭ ﴿: شمٕمك٤ممم ىمك٤مل ،اًمٙمكريؿ رؾمقًمف ويمذًمؽ قمٚمٞمف، وطم٨ما  سمف أُمر شمٕم٤ممم اهلل أنا  -1

 .[21: نم٣مهمر] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ :وىم٤مل ،[31: ايمٛم٣ًمء] ﴾ۇ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿ :ووملل٣مل

 .[56، 55: إفمراف] ﴾﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

شفمٙمٝمف يٕمّم٤ْم  اهللَ ًٟملِ ي مل َمـ»: اهلل رؾمقل ىم٤مل :وم٣مل هريرة أيب وفمـ 
(3)

.  

                                                                          

( سمك٤مب احلك٨م 3786، وُمًكٚمؿ  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿( سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 7:81رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .واًمٚمٗمظ ًمفقمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم 

 (.2727وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  طمدي٨م طمًـ همري٥م  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :ضمًـ (1)

وصكححف .واحلك٤ميمؿ واًمٌكزار ُم٤مضمكف واسمـ واًمؽمُمذي شاعمٗمرد إدب» ذم واًمٌخ٤مري أمحد أظمرضمف صحٝمح: (3)

 (.3529إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  
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ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: وم٘مك٤مًمقا اًمٜمك٤مر قمكذاب ُمكـ ٟمجك٤مهتؿ سمف قمٚماٚمقا اجلٜما٦م أهؾ أنا  -3

 .[18، 17: ايمْمقر] ﴾ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ې ې

 سم٤مًمٜمٔمر همػمهؿ إمم يٕمُدَوهؿ ٓ وأن اًمدقم٤مء، أهَؾ  ويالزمَ  جي٤مًمَس  أن ٟمٌٞمف أُمر شمٕم٤ممم اهلل أنا  -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ٤ملىم ومقىمف، هق قماما  ومْماًل 

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 .[18: ايم٘مٜمػ] ﴾ڦ ڦ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ﴿: شمٕمكك٤ممم اهلل ىمكك٤مل اًمٕمٌكك٤مدات، أومْمككؾ ُمككـ أٟماككف -5

 هللق ايمللدفم٣مء» :اًمٜمٌككلُّ  وىمكك٤مل [60]نملل٣مهمر:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

شايمٔم٣ٌمدة
(1)

.  

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿  : وم٘م٤مل  هلؿ  وشمٙمرياًم   ٤مشمنميٗمً   اًمدقم٤مء  أهؾ  إمم  اإلؾم٤مءة  قمـ  هنك  شمٕم٤ممم  اهلل  أنا   -6

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

 .[51: إٞمٔم٣مم] ﴾مب ىب يب جت حت

ې ې ې ﴿ :شمٕمك٤ممم وم٘مك٤مل اًمكدقم٤مء ذًمكؽ سملم ُمـ ذيمر سمف أُمر ُم٤م مجٚم٦مَ  ذيمر عما٤م شمٕم٤ممم اهلل أنا  -7

 ﴾ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .[19: إفمراف]

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: شمٕمك٤ممم وم٘م٤مل اإليامن أهؾ سمف وصػ ٤مممشمٕم اهلل أنا  -8

 .[26: ايمًجدة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ھ ﴿  ٣ملم:ل٣مل سمٔملؿ همٗملؿ ايمٛمٔمٝملؿ زمٟمفمٓملووفمده ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 

 .[27: ايمًجدة] ﴾ھ ھ

ك٤م قمكـ شمٕمك٤ممم اهلل ىم٤مل اًمِم٘م٤مء، يدريمف ومٚمـ اًمدقم٤مء ًمزم ُمـ أنا  -9 ٹ ٹ ڤ ﴿: زيمريا

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿: إسمكراهٞمؿ ظمٚمٞمٚمكف قمـ وىم٤مل ،[1: َمريؿ] ﴾ڤ ڤ ڤ

 .[18: َمريؿ] ﴾ ۇئ

                                                                          

واًمٜمًك٤مئل واسمكـ ُم٤مضمكف واسمكـ  ،صطمدي٨م طمًـ صحٞم :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٝمح: (2)

(، :258داود  أيب  . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصصكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل

( ُمكـ طمكدي٨م اًمكٜمٕمامن 825(، وإدب اعمٗمرد  4939  ُم٤مضمف( وصحٞمص اسمـ :3:7وصحٞمص اًمؽمُمذي  

 اسمـ سمِمػم.
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َمـ هه أن يًتجٝم٤م اهلل يمف فمٛمد ايمُملدا د همٙمٝم٘مثلر » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شَمـ ايمدفم٣مء دم ايمرطم٣مء
(1)

إن ايمدفم٣مء يٛمٖمع مم٣م ٞمزل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل وقمـ اسمـ قمٛمر  .

شومم٣م مل يٛمزل همٔمٙمٝم٘مؿ فم٣ٌمد اهلل زم٣ميمدفم٣مء
(2)

. 

َمـ ٞمزيم٦م زملف هم٣مومل٥م همٟمٞمزهلل٣م زم٣ميمٛمل٣مس مل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  

شسمًد هم٣مومتف وَمـ ٞمزيم٦م زمف هم٣موم٥م همٟمٞمزهل٣م زم٣مهلل همٝمقؾمؽ اهلل يمف زمرز  فم٣مصمؾ أو آصمؾ
(3)

. 

ٓ يلرد ايمٗملدر إٓ ايملدفم٣مء وٓ يزيلد دم ايمٔمٚملر إٓ »: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ومل٣مل وفمـ شمقزمل٣من 

شايمػم
(4)

. 

ڃ چ چ چ چ ﴿: ٤مممككككشمٕم ىمك٤مل اجلٜمك٦م، ذم اجلٜم٦م أهؾ صٗم٤مت ُمـ أٟماف -20 

 .[20: يقٞمس] ﴾ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 سلليمٝم» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب ومٕمـ شمٕم٤ممم اهلل قمغم ُمٜمف أيمرم رء ًمٞمس أٟماف -22

شايمدفم٣مء َمـ اهلل فمعم أىمرم رء
(5)

. 

ٌُّف شمٕم٤ممم اهلل أنا  -21 لم وحي٥مُّ  حي إن اهلل »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ٕمـ ؾمٚمامن وم ومٞمف، اعمٚمحِّ

شا طم٣م ٌتكمضمٝمل ىمريؿ يًتحٝمل إذا رهمع ايمرصمؾ إيمٝمف يديف أن يردمه٣م صٖمرً 
 (6)

. 

إن اهلل رضمٝمؿ ىمريؿ يًتحٝمل َمـ فمٌده أن يرهملع إيمٝملف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

                                                                          

. صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :ُمكٜمٝمام ل ذم يمكؾ  رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ُمـ طمديثف وُمـ طمكدي٨م ؾمكٚمامن وىمك٤م ضمًـ: (2)

 (.6:4(، واًمّمحٞمح٦م  73:1(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4493وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

سمٙمر اعمٚمٞمٙمل وهق ذاه٥م احلدي٨م قمكـ أيب  رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ يمالمه٤م ُمـ رواي٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمًـ: (1)

وطمًكٜمف صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد  :احلك٤ميمؿطمكدي٨م همريك٥م وىمك٤مل  :ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم قمـ ٟم٤مومع قمٜمف وىم٤مل اًمؽمُمذي

 (.4659إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

. طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص صم٤مسمك٧م :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ وصكححف وىمك٤مل اًمؽمُمكذي صحٝمح: (3)

 (.7677وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

ًٕم٤ٌم) ذم صحٞمص . وطمًٜمف اصحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل ضمًـ: (1)

 (.2749(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  1:  ُم٤مضمفاسمـ 

صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد  :همري٥م واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (5)

 (.823(، وإدب اعمٗمرد  :273وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 :ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحلك٤ميمؿ وىمك٤ملرواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ  صحٝمح: (6)

 (.4667. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  صحٞمص قمغم ذط اًمِمٞمخلم
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شايديف شمؿ ٓ يّمع همٝمٜمام طمغمً 
(1)

. 

َمل٣م َملـ َمًلٙمؿ يلدفمق » :ىمك٤مل طأن اًمٜمٌكل  ٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وم ظمػم، يمٚماف اًمدقم٤مء أنا  -23

وإَمل٣م أن  ،إَم٣م أن ئمجلؾ يملف دفمقسملف :زمدفمقة يمٝمس همٝمٜم٣م إشمؿ وٓ ومْمٝمٔم٥م رضمؿ إٓ أفمْم٣مه اهلل هب٣م إضمدى شمالث

شاهلل أىمثر» :ٟمٙمثر ىم٤مل نإذ :ىم٤مًمقا شوإَم٣م أن يٌمف فمٛمف َمـ ايمًقء َمثٙمٜم٣م، يدطمره٣م يمف دم أطمرة
(2)

. 

َم٣م فمعم إرض َمًٙمؿ يدفمق اهلل زمدفمقة إٓ » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  ٣مَم٦م وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم 

وم٘م٤مل رضمكؾ ُمكـ  شآسم٣مه اهلل سمٔم٣ملم إي٣مه٣م أو سف فمٛمف َمـ ايمًقء َمثٙمٜم٣م َم٣م مل يدع زم١مشمؿ أو ومْمٝمٔم٥م رضمؿ

شاهلل أىمثر» :ىم٤مل ٟمٙمثر ذنإ :اًم٘مقم
(3)

. 

 نًُات ٜطتفتح بٗا ايدعا٤ ٚبعض َا دا٤ يف اضِ اهلل األععِ فطٌ -2
اًمٚمٝمؿ إ) أؾم٠مًمؽ سم٠م) » :يٗمقلرصماًل ؽمٚمع  طأن رؽمقل اهلل  فمٌد اهلل زمـ زمريدة فمـ أزمٝمف فمـ 

ا أطمكد أؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمكف يمٗمكقً 

شفمل زمف أصم٣مبوإذا دُ  ،يمٗمد ؽمٟميم٦م اهلل زم٣مٓؽمؿ إفمٓمؿ ايمذي إذا ؽمئؾ زمف أفمْمك» :وم٘م٤مل
(4)

. 

سم٠ميب قمٞم٤مش زيد سمـ اًمّم٤مُم٧م اًمزرىمل وهق يّمككم  ط ُمر اًمٜمٌل :وم٣مل س زمـ َم٣ميمؽ وفمـ أٞم 

اًمٚمٝمؿ إ) أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ احلٛمد ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ي٤م طمٜم٤من ي٤م ُمٜم٤من ي٤م سمكديع اًمًكٛمقات  :وهق ي٘مقل

يمٗمد ؽمٟميم٦م اهلل زم٣مؽمٚمف إفمٓملؿ ايملذي إذا » :طوإرض ي٤م ذا اجلالل واإليمرام وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

شئؾ زمف أفمْمكدفمل زمف أصم٣مب وإذا ؽم
(5)

. 

ی ی  ﴿ :اؽمؿ اهلل إفمٓمؿ دم ه٣مسمكم أيتلكم» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أؽمامء زمٛم٦م يزيد  

                                                                          

 (.2747اًمؽمهمٞم٥م   ص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمصحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2)

وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم د صحٞمص اإلؾمكٜم٤م :رواه أمحد واًمٌزار وأسمق يٕمغم سم٠مؾم٤مٟمٞمد ضمٞمدة واحل٤ميمؿ وىم٤مل حٝمح:ص (1)

 (.2744صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 :رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ يمالمه٤م ُمـ رواي٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ صمقسم٤من وىم٤مل اًمؽمُمذي ضمًـ: (3)

وطمًكٜمف  يٕمٜمل اهلل أيمثر إضم٤مسمك٦م :صحٞمص اإلؾمٜم٤مد ىم٤مل اجلراطمل :طمدي٨م طمًـ صحٞمص همري٥م وىم٤مل احل٤ميمؿ

 (.6748إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

ًم٘مد  :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ إٓ أٟمف ىم٤مل ومٞمف صحٝمح: (1)

داود أيب  . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصصكحٞمص قمكغم ذـمٝمكام :وىمك٤مل ًم٘مد ؾم٠مًم٧م اهلل سم٤مؾمٛمف إقمٔمكؿ

 25:4.) 

د واًمٜمًك٤مئل واسمكـ طمٌك٤من ذم ورواه أسمق داو شي٣م ضمٛم٣من»دون ىمقًمف: رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ ُم٤مضمف  صحٝمح: (5)

 (.2752وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .صحٞمحف واحل٤ميمؿ
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ش﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿وهم٣محت٥م ؽمقرة آل فمٚمران اهلل  ﴾یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
(1)

. 

اًمٚمٝمكؿ  :ىم٤مقمد إذ دظمؾ رضمؾ ومّمكغم وم٘مك٤مل طسمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد  

فمجٙم٦م أهي٣م اظمِمقم إذا صٙمٝم٦م همٗمٔمدت هم٣ممحد اهلل زملام هلق » :طرؾمقل اهلل اهمٗمر زم وارمحٜمل وم٘م٤مل 

 طصمؿ صغم رضمؾ آظمر سمٕمد ذًمؽ ومحٛمكد اهلل وصكغم قمكغم اًمٜمٌكل  :ىم٤مل شأهٙمف وصؾ فمقم شمؿ ادفمف

شجت٤م أهي٣م اظمِمقم ادع» :طوم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 
(2)

. 

 زمْملـ دفمقة ذي ايمٛمقن إذ دفم٣مه وهق دم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص 

ٓ إيمف إٓ أٞم٦م ؽمٌح٣مٞمؽ إين ىمٛم٦م َمـ ايمٓم٣مظمكم هم١مٞمف مل يدع هب٣م رصمؾ َمًلٙمؿ دم رء وملط إٓ  :احلقت

شاؽمتج٣مب اهلل يمف
(3)

. 

 ايدعا٤ فطٌ اجلٛاَع َٔ -3
يًتح٥م اجلقاُمع ُمـ اًمدقم٤مء ويكدع ُمك٤م ؾمكقى  ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م  

شذًمؽ
(4)

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ ذ َم٣م فمٚمٙمل٦م »ف: يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤مئ طأن اًمٜمٌل   ٝم٤موقمٜم.

شوَمـ ذ َم٣م مل أفمٚمؾ
(5)

. 

ايمٙمٜمؿ انمٖمر رم طمْمٝمئتل وصمٜمقم، » أٞمف ىم٣من يدفمق هبذا ايمدفم٣مء: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك  

وإهادم دم أَمري، وَم٣م أٞم٦م أفمٙمؿ زمف َمٛمل، ايمٙمٜمؿ انمٖمر رم صمدي وهزرم، وطمْمئلل وفمٚملدي: وىملؾ 

أطمرت، وَم٣م أهرت وَم٣م أفمٙمٛمل٦م، وَمل٣م أٞمل٦م أفمٙملؿ زملف  ذيمؽ فمٛمدي، ايمٙمٜمؿ انمٖمر رم َم٣م ومدَم٦م وَم٣م

شَمٛمل: أٞم٦م اظمٗمدم وأٞم٦م اظم٠مطمر وأٞم٦م فمعم ىمؾ رء ومدير
(6)

. 

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َملـ زوال ٞمٔمٚمتلؽ » :ط اهلليم٤من ُمـ دقم٤مء َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فمٚمر 

                                                                          

 =. وصححف إًم٤ٌم)طمدي٨م طمًـ صحٞمص :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح: (2)

 (.4966  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 4589(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  25:7داود  أيب  ذم صحٞمص=

طمدي٨م طمًـ واًمٜم٤ًمئل اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن  :وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل رواه أمحد صحٝمح: (1)

 (.4587. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  ذم صحٞمحٞمٝمام

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واًمٜمًك٤مئل واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (3)

 (.4616صحٞمص اًمؽمُمذي  

(، وصحٞمص 2593داود  أيب  (، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص2593ود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد  رواه أسمق دا صحٝمح: (1)

 (.:5:5اجل٤مُمع  

 ( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ.3827ُمًٚمؿ  رواه  (5)

( سمك٤مب :382ُمًكٚمؿ  و ،شايمٙمٜمؿ انمٖمر لم َم٣م ومدَم٦م وَم٣م أطملرت» :( سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل7146رواه اًمٌخ٤مري   (6)

 وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ. اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ
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شوحتقل فم٣مهمٝمتؽ وهمج٣مءة ٞمٗمٚمتؽ ومجٝمع ؽمخْمؽ
(1)

. 

ايمٙمٜمؿ يمؽ أؽمٙمٚم٦م، وزملؽ آَمٛمل٦م، وفمٙمٝملؽ » يٗمقل: ىم٣من ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ ازمـ فم٣ٌمس  

سمقىمٙم٦م وإيمٝمؽ أٞم٦ٌم وزمؽ طم٣مصٚم٦م وإيمٝمؽ ضم٣مىمٚم٦م هم٣منمٖمر رم َم٣م ومدَم٦م وَم٣م أطمرت وَم٣م أهرت 

شوَم٣م أفمٙمٛم٦م، أٞم٦م اظمٗمدم وأٞم٦م اظم٠مطمر ٓ إيمف إٓ أٞم٦م
(2)

. 

 طأنجس دعا٤ ايٓيب 
أطمرة ضمًلٛم٥م،  ايمٙمٜمؿ آسمٛم٣م دم ايمدٞمٝم٣م ضمًٛم٥م ودم» :طيم٤من أيمثر دقم٤مء اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ أٞمس  

شوومٛم٣م فمذاب ايمٛم٣مر
(3)

. 

 ط اهلل: ي٤م أم اعم١مُمٜملم ُم٤م أيمثر دقم٤مء َرؾُمكقل ىمٚم٧م ٕم ؾمٚمٛم٦م  :وفمـ ؾمٜمر زمـ ضمقؾم٤م وم٣مل 

شومٙمٌل فمعم ديٛمؽ ي٣م َمٗمٙم٤م ايمٗمٙمقب شم٦ٌم»يم٤من أيمثر دقم٤مئف  ىم٤مًم٧م: ؟إذا يم٤من قمٜمدك
(4)

. 

شامٝم٣م ذا اجلالل واإلىمرَأيمِٓم قا زمل» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس  
(5)

. 

 فطٌ ضؤاٍ اهلد٣ ٚايتك٢ ٚايعفاف ٚايػ٢ٓ -4
ايمٙمٜملؿ إين أؽملٟميمؽ اهللدى وايمتٗملك وايمٔمٖمل٣مف » ىم٣من يٗملقل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ َمًٔمقد  

شوايمٕمٛمك
(6)

. 

اًمّمكالة، صمكؿ أُمكره أن  طيم٤من اًمرضمؾ إذا أؾمٚمؿ قمٚمٛمف اًمٜمٌكل  وم٣مل: وفمـ ؿم٣مر  زمـ أؾمٝمؿ  

                                                                          

 ( سم٤مب أيمثر أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤ًمء وسمٞم٤من اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء.:384ُمًٚمؿ  رواه  (2)

( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمكـ :382ٟمتٌف سم٤مًمٚمٞمؾ، وُمًٚمؿ  ا( سم٤مب اًمدقم٤مء إذا 6:69رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 . سم٤مهللزاد سمٕمض اًمرواة: وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ. ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ

( سمك٤مب يمراهك٦م 3799، وُمًكٚمؿ  شرزمٛم٣م آسمٛم٣م دم ايملدٞمٝم٣م ضمًلٛم٥م»ط ( سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 7137خ٤مري  ٌرواه اًم (3)

زاد ُمًٚمؿ ذم روايتف ىم٤مل: ويم٤من أٟمس إذا أراد أن يدقمق سمكدقمقة دقمك٤م هبك٤م، اًمدقم٤مء سمتٕمجٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م. 

 .وم٢مذا أراد أن يدقمق سمدقم٤مء دقم٤م هب٤م ومٞمف

(، وصحٞمص 4633طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :ي وىم٤ملرواه اًمؽمُمذ صحٝمح: (1)

 (.4945  فسمـ ُم٤مضما(، وصحٞمص ؾمٜمـ 5912وصحٞمص اجل٤مُمع  

ُِمِذيُّ َوىَم٤مَل  صحٝمح: (5) . ورواه اًمٜم٤ًمئل ُمـ رواي٦م رسمٞمٕمك٦م سمكـ قمك٤مُمر اًمّمكح٤ميب، ىمك٤مل  :رواه اًمؽمِّ ـٌ ًَ طَمِدي٨ٌم طَم

(، وصكحٞمص اجلك٤مُمع 4636ٞمص اًمؽمُمكذي  وصححف إًمٌك٤م) ذم صكح اإلؾمٜم٤مد. صحٞمص طمدي٨م :احل٤ميمؿ

سمٙمن اًمالم وشمِمديد اًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م ُمٕمٜم٤مه: اًمزُمقا هذه  شَأيمِٓم قا»(. 2647(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  2361 

 اًمدقمقة وأيمثروا ُمٜمٝم٤م.

 ( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ.3832ُمًٚمؿ  رواه  (6)
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شواهدين وفم٣مهمٛمل وارزومٛملايمٙمٜمؿ انمٖمر رم وارمحٛمل » يدقمق هب١مٓء اًمٙمٚمامت:
(1)

. 

ايمٙمٜملؿ َمٌملف ايمٗمٙملقب »: ط اهللىمك٤مل َرؾُمكقل  :وم٣مل  زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص اهللوفمـ فمٌد  

ف ومٙمقزمٛم٣م فمعم ؿم٣مفمتؽ شس 
(2)

. 

سمٔمقذوا زم٣مهلل َملـ صمٜملد ايملٌالء ودرك ايمُملٗم٣مء وؽملقء » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  

شايمٗمّم٣مء وؾمامسم٥م إفمداء
(3)

. 

ايمٙمٜملؿ أصلٙمح رم ديٛملل ايملذي هلق فمِملٚم٥م أَملري، » يٗمقل: ط اهللقل وم٣مل ىم٣من َرؽُم  وفمٛمف  

وأصٙمح رم دٞمٝم٣مي ايمتل همٝمٜم٣م َمٔم٣مر وأصٙمح رم آطمري ايمتل همٝمٜم٣م َمٔم٣مدي، واصمٔمؾ احلٝمل٣مة زيل٣مدة رم دم 

شذ ىمؾ طمغم، واصمٔمؾ اظمقت راضم٥م رم َمـ ىمؾ
(4)

. 

ايمٙمٜملؿ »يك٦م: وذم روا شايمٙمٜمؿ اهدين وؽملددين :ومؾ» :ط اهللىم٤مل زم َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمقّم  

شإين أؽمٟميمؽ اهلدى وايمًداد
(5)

. 

زملؽ َملـ ايمٔمجلز وايم٘مًلؾ،  إين أفملقذ ايمٙمٜمؿ»ي٘مقل:  ط اهلليم٤من َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شواجلٌـ واهلرم وايمٌخؾ، وأفمقذ زمؽ َمـ فمذاب ايمٗمػم، وأفمقذ زمؽ َمـ همتٛم٥م اظمحٝم٣م واظمامت
(6)

. 

 :دقمكق سمكف ذم صكالي، ىمك٤ملقمٚمٛمٜمل دقم٤مء أ :ط اهللأٞمف وم٣مل يمَرؽُمقل  وفمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ  

وٓ يٕمٖمر ايمذٞمقب إٓ أٞمل٦م همل٣منمٖمر رم َمٕمٖملرة َملـ فمٛملدك  اىمثغمً  ايمٙمٜمؿ إين ـمٙمٚم٦م ٞمٖمز ـمٙماًم  ومؾ:»

شوارمحٛمل إٞمؽ أٞم٦م ايمٕمٖمقر ايمرضمٝمؿ
(7)

. 

ايمٙمٜملؿ إين أفملقذ زملؽ َملـ ايمٔمجلز » ي٘مكقل: ط اهلليمك٤من َرؾُمكقل  :وم٣مل وفمـ زيد زمـ أرومؿ 

ٜمؿ آت ٞمٖمز سمٗمقاه٣م وزىمٜم٣م أٞمل٦م طملغم َملـ زىم٣مهل٣م: وايم٘مًؾ، وايمٌخؾ واهلرم، وفمذاب ايمٗمػم، ايمٙم

أٞم٦م ويمٝمٜم٣م وَمقٓه٣م، ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ فمٙمؿ ٓ يٛمٖمع وَمـ ومٙم٤م ٓ خيُمع وَمـ ٞمٖملس ٓ سمُملٌع 

                                                                          

 =طوذم رواي٦م ًمف قمـ ـم٤مرق أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل ص واًمدقم٤مء. واًمتًٌٞم( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ 37:8ُمًٚمؿ  رواه  (2)

ومؾ: ايمٙمٜملؿ انمٖملر رم وارمحٛملل وفمل٣مهمٛمل » ىم٤مل: يمٞمػ أىمقل طملم أؾم٠مل ريب؟ اهللوأشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م َرؾُمقل =

 .شوارزومٛمل: هم١من ه٠مٓء جتٚمع يمؽ دٞمٝم٣مك وآطمرسمؽ

 ( سم٤مب شمٍميػ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٚمقب يمٞمػ يِم٤مء.3765ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 وذم رواي٦م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: أؿمؽ أ) زدت واطمدة ُمٜمٝم٤م. (3818(، وُمًٚمؿ  69:8خ٤مري  رواه اًمٌ (3)

 ( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ.3831ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 (.3836ُمًٚمؿ  رواه  (5)

يـ ونمٙم٥ٌم ايمرصم٣مل»وذم رواي٦م: (. 3837ُمًٚمؿ  رواه  (6)  .شووٙمع ايمد 

ظمٗمكض اًمّمكقت اؾمكتح٤ٌمب  ( سمك٤مب3816اًمّمكالة، وُمًكٚمؿ   ( سم٤مب اًمدقم٤مء ذم6:78رواه اًمٌخ٤مري   (7)

 وذم رواي٦م: وذم سمٞمتل. .سم٤مًمذيمر
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شوَمـ دفمقة ٓ يًتج٣مب هل٣م
(1)

. 

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َملـ همتٛمل٥م ايمٛمل٣مر » :ىم٣من يدفمق هب٠مٓء ايم٘مٙمامت طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م  

شايمٕمٛمك وايمٖمٗمروفمذاب ايمٛم٣مر، وَمـ ذ 
(2)

. 

٦ٌَُم سمـ ُم٤مًمؽوقمـ زي٤مد سمـ قمال  ايمٙمٜملؿ »ي٘مكقل:  طىم٤مل يم٤من اًمٜمٌكل   ىم٦م قمـ قمٛمف، وهق ىُمْٓم

شإين أفمقذ زمؽ َمـ َمٛم٘مرات إطمال  وإفمامل وإهقاء
(3)

. 

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زملؽ  ومؾ:» :قمٚمٛمٜمل دقم٤مء ىم٤مل اهللىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ؾم٘مر زمـ محٝمد 

شَمـ ذ يم٣ًمين وَمـ ذ ومٙمٌل وَمـ ذ َمٛمٝملَمـ ذ ؽمٚمٔمل وَمـ ذ زمٌمي و
(4)

. 

زملؽ َملـ ايملػمص واجلٛملقن واجللذام  ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ» ىم٣من يٗمقل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس  

شإؽمٗم٣مم ٝمئوؽم
(5)

. 

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ اجلقع هم١مٞمف زملئس »ي٘مقل:  ط اهلل يم٤من َرؾُمقل :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شايمٌْم٣مٞم٥م ايمّمجٝمع، وأفمقذ زمؽ َمـ اخلٝم٣مٞم٥م هم١مهن٣م زمئ٦ًم
(6)

. 

 فطٌ َٔ ضأٍ اهلل تعاىل اجل١ٓ أٚ اضتعاذ ب٘ َٔ ايٓاز -5
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم: 

 قمـ أٟمكس و .[101-102ايمٌٗمرة:] ﴾ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې

رزمٛمل٣م آسمٛمل٣م دم ايملدٞمٝم٣م ضمًلٛم٥م ودم أطملرة ضمًلٛم٥م وومٛمل٣م فملذاب »:طيم٤من أيمثكر دقمك٤مء اًمٜمٌكل  :ىم٤مل

                                                                          

 ( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ.3833ُمًٚمؿ  رواه  (2)

داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم أيب  أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وهذا ًمٗمظرواه  صلحٝمح: (1)

 (.45:6ًمؽمُمذي  (، وصحٞمص ا2654داود  أيب  صحٞمص

(، وصكحٞمص 46:2اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه  صحٝمح: (3)

 (.23:9وصحٞمص اجل٤مُمع  

(، واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمكذي 2662أسمق داود  رواه  صحٝمح: (1)

 (.774(، واعمِمٙم٤مة  ::54(، وصحٞمص اجل٤مُمع  45:3اًمؽمُمذي  

(، 2665داود  أيب  واًمٜمًك٤مئل. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص سم٢مؾمكٜم٤مد صكحٞمصأسمكق داود واه ر صحٝمح: (5)

 (.65:4( وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  2392وصحٞمص اجل٤مُمع  

داود أيب  . وطمًككٜمف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمصُم٤مضمككفواًمٜمًكك٤مئل واسمككـ  سم٢مؾمككٜم٤مد صككحٞمص أسمككق داود رواه ضمًللـ: (6)

 (.4465  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 6579(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  2394(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2658 
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شايمٛم٣مر
(1)

. 

َم٣م اؽمتج٣مر فمٌد َمـ ايمٛم٣مر ؽمٌع َمرات إٓ وم٣ميمل٦م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل ـ أيب هريرة وفم 

٣م اؽمتج٣مر َمٛمل همٟمصمره وٓ ؽمٟمل فمٌد اجلٛم٥م ؽمٌع َمرات إٓ وم٣ميمل٦م اجلٛمل٥م يل٣م ايمٛم٣مر ي٣م رب إن فمٌدك همالٞمً 

ش٣م ؽمٟميمٛمل همٟمدطمٙمف اجلٛم٥مإن فمٌدك همالٞمً  رّب 
(2)

. 

ٟمل اهلل اجلٛم٥م شمالث َمرات وم٣ميم٦م اجلٛم٥م َمـ ؽم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ  

شايمٙمٜمؿ أدطمٙمف اجلٛم٥م وَمـ اؽمتج٣مر َمـ ايمٛم٣مر شمالث َمرات وم٣ميم٦م ايمٛم٣مر ايمٙمٜمؿ أصمره َمـ ايمٛم٣مر
(3)

. 

- إن هلل َمال ٘م٥م ؽمٝم٣مرة يتٌٔملقن جمل٣ميمس ايملذىمر» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

صمئٛم٣م َملـ  :همٝمٗمقيمقن ؟أيـ صمئتؿَمـ  :همٝمًٟمهلؿ اهلل فمز وصمؾ وهق أفمٙمؿ -:ومذيمر احلدي٨م إمم أن ىم٤مل

 :ومل٣ميمقا ؟همام يًلٟميمقين :وم٣مل فمٛمد فم٣ٌمد يمؽ يًٌحقٞمؽ وي٘مػموٞمؽ وهيٙمٙمقٞمؽ وحيٚمدوٞمؽ ويًٟميمقٞمؽ

 :رأوا صمٛمتلل ومل٣ميمقا هم٘مٝملػ يملق :رب ومل٣مل٣م ٓ يل :ومل٣ميمقا ؟وهؾ رأوا صمٛمتلل :يًٟميمقٞمؽ صمٛمتؽ وم٣مل

 :ٓ وم٣مل :وم٣ميمقا ؟ريوهؾ رأوا ٞم٣م :َمـ ٞم٣مرك ي٣م رب وم٣مل :وم٣ميمقا ؟ومم٣م يًتجغموين :ويًتجغموٞمؽ وم٣مل

وملد نمٖملرت هللؿ وأفمْمٝملتٜمؿ َمل٣م ؽملٟميمقا  :همٝمٗملقل :ويًتٕمٖمروٞمؽ ومل٣مل :هم٘مٝمػ يمق رأوا ٞم٣مري وم٣ميمقا

شوأصمرهتؿ مم٣م اؽمتج٣مروا
(4)

. 

 ٚايعاف١ٝ ايعفٛاهلل ضؤاٍ  فطٌ -6
ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  :قمغم اعمٜمؼم صمؿ سمٙمك وم٘م٤مل أيب سمٙمر ىم٤مم  زمـ رهم٣مفم٥م فمـ أزمٝمف وم٣مل: َمٔم٣مذ وفمـ

ا ا مل ئمط زمٔمد ايمٝمٗمكم طملغمً ؽمٙمقا اهلل ايمٔمٖمق وايمٔم٣مهمٝم٥م هم١من أضمًد » :اعمٜمؼم صمؿ سمٙمك وم٘م٤مل قم٤مم أول قمغم ط

شَمـ ايمٔم٣مهمٝم٥م
(5)

. 

ايمٙمٜمؿ إين  َمـ َم٣م َمـ دفمقة يدفمق هب٣م ايمٔمٌد أهمّمؾ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 
                                                                          

 .شرزمٛم٣م آسمٛم٣م دم ايمدٞمٝم٣م ضمًٛم٥م» :ط ( سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل7137 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 (.3617. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م  رواه أسمق يٕمغم سم٢مؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ صحٝمح: (1)

 :واحلك٤ميمؿ وىمك٤ملرواه اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف وًمٗمٔمٝمكؿ واطمكد  صحٝمح: (3)

(، 6632(، وصككحٞمص اًمٜمًكك٤مئل  3684. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اًمؽمُمككذي  صككحٞمص اإلؾمككٜم٤مد

 (.7386وصحٞمص اجل٤مُمع  

 .واًمٚمٗمظ ًمفسم٤مب ومْمؾ جم٤مًمس اًمذيمر (:379 وُمًٚمؿ سم٤مب ومْمؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ،  (7156 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 طمدي٨م طمًـ همريك٥م ورواه اًمٜمًك٤مئل :ٞمؾ وىم٤ملقم٘م رواه اًمؽمُمذي ُمـ رواي٦م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ صحٝمح: (5)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع ُمـ ـمرق وقمـ مج٤مقمك٦م ُمكـ اًمّمكح٤مسم٦م وأطمكد أؾمك٤مٟمٞمده صكحٞمص

 (.4498(. وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4743 
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شأؽمٟميمؽ اظمٔم٣مهم٣مة دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة
(1)

. 

أىمكقل  يمٞمكػ ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل طأشمك اًمٜمٌل رضماًل وقمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل قمـ أسمٞمف أن 

ايمٙمٜمؿ انمٖمر رم وارمحٛمل وفم٣مهمٛمل وارزومٛمل وجيٚمع أص٣مزمٔمف إٓ اإلهب٣مم هم١من  :ومؾ» :طملم أؾم٠مل ريب ىم٤مل

شه٠مٓء جتٚمع يمؽ دٞمٝم٣مك وآطمرسمؽ
(2)

. 

 اهللأؾمك٠مًمف  اهلل قمٚمٛمٜمل ؿمٞمًئ٤مىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمٖمّمؾ ايمٔم٣ٌمس زمـ فمٌد اظمْمٙم٤م 

أؾمك٠مًمف  اهلل قمٚمٛمٜمل ؿمكٞمًئ٤مصمؿ ضمئ٧م وم٘مٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  ٤مومٛمٙمث٧م أي٤مُمً  شايمٔم٣مهمٝم٥م اهللؽمٙمقا »ل: شمٕم٤ممم، ىم٤م

شايمٔم٣مهمٝم٥م ايمدٞمٝم٣م وأطمرة اهللؽمٙمقا  اهللي٣م فم٣ٌمس ي٣م فمؿ َرؽُمقل »شمٕم٤ممم، ىم٤مل زم:  اهلل
(3)

. 

 فطٌ ضؤاٍ اهلل ذلبت٘ -7
رك اظمٛم٘ملرات ايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ همٔملؾ اخللغمات وسمل» وم٣مل: ط أن ايمٛمٌل  َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾوفمـ  

وإذا أردت همتٛم٥م ومقم همتقهمٛمل نمغم َمٖمتقن أؽمٟميمؽ ضمٌؽ وضم٤م  وضم٤م اظم٣ًمىمكم وأن سمٕمٖمر رم وسمرمحٛمل

إهنل٣م ضملؼ هم٣مدرؽملقه٣م شملؿ »: طوم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل  .شَمـ حيٌؽ وضمل٤م فمٚملؾ يٗمرزمٛملل إلم ضمٌلؽ

شسمٔمٙمٚمقه٣م
(4)

. 

 بعٗس ايػٝبيًُطًُني فطٌ ايدعا٤  -8
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ سمٔملللل٣ملم: اهللوملللل٣مل  

 .[29حمٚمد:] ﴾يت جث مث ىثيث﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [20احلمم:] ﴾ڀ 

 ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ :طقمـ إسمراهٞمؿ  اإظم٤ٌمرً  ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[12:]إزمراهٝمؿ

َم٣م َمـ فمٌلد َمًلٙمؿ يلدفمق ٕطمٝملف زمٓمٜملر » يٗمقل: ط اهللأٞمف ؽمٚمع َرؽُمقل  وفمـ أيب ايمدرداء  

                                                                          

( وصكحٞمص اجلك٤مُمع 4962  ُم٤مضمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ رواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (2)

 (.2249(، واًمّمحٞمح٦م  6814 

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمص واًمدقم٤مء.37:8  رواه ُمًٚمؿ (1)

 (.4625  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذيطمدي٨م صحٞمص :وىم٤مل اًمؽمُمذيرواه  صحٝمح: (3)

هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمص وؾم٠مًم٧م حمٛمكد اسمكـ إؾمكامقمٞمؾ قمكـ هكذا  :رواه أمحد واًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.٤ٌ859م) ذم اعمِمٙم٤مة  . وصححف إًمهذا طمدي٨م صحٞمص :احلدي٨م وم٘م٤مل
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شايمٕمٝم٤م إٓ وم٣مل اظمَٙمؽ: ويمؽ زمٚمثؾ
(1)

. 

دفمقة اظمرء اظمًٙمؿ ٕطمٝمف زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م َمًلتج٣مزم٥م: فمٛملد »ن يٗمقل: ىم٣م ط اهللأن َرؽُمقل  وفمٛمف 

شرأؽمف َمَٙمؽ َمَقىّمؾ ىمٙمام دفم٣م ٕطمٝمف زمخغم وم٣مل اظمَٙمؽ اظمقىمؾ زمف: آَمكم ويمؽ زمٚمثؾ
(2)

. 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمدقم٤مء ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م.3843ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 .(3844ُمًٚمؿ  رواه  (1)
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 املطافس فطٌ دعا٤ -9
ٓ ؾملؽ هملٝمٜمـ دفملقة  شمالث دفمقات َمًلتج٣مزم٣مت» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة  

شاظم٣ًمهمر ايمقايمد ودفمقة اظمٓمٙمقم ودفمقة
(1)

. 

 فطٌ ايدعا٤ يف ايسخا٤ -11
َمـ هه أن يًتجٝم٤م اهلل يمف فمٛمد ايمُملدا د همٙمٝم٘مثلر » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شَمـ ايمدفم٣مء دم ايمرطم٣مء
(2)

. 

 فطٌ دعا٤ ٜرٖب ايػسى ٚايسٜا٤ -11
ٙممملك ي٣م أزمل٣م زم٘ملر يم» :وم٘م٤مل طإمم اًمٜمٌل  أيب سمٙمر اًمّمديؼ اٟمٓمٚم٘م٧م ُمع  َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر وم٣مل: فمـ

 طهلك٤م آظمكر ىمك٤مل اًمٜمٌكل إوهؾ اًمنمك ٓإ ُمـ ضمٕمؾ ُمع اهلل  :وم٘م٤مل أسمق سمٙمر شايمٛمٚمؾ همٝم٘مؿ أطمٖمك َمـ دزمٝم٤م

 شوايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمٙمممك أطمٖمك َمـ دزمٝم٤م ايمٛمٚمؾ أٓ أديمؽ فمعم رء إذا ومٙمتف ذهل٤م فمٛملؽ ومٙمٝمٙملف وىمثلغمه»

ٓ أفمٙمؿ ،ومؾ ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ أن أذك زمؽ وأٞم٣م أفمٙمؿ» :ىم٤مل شٗمقهل٣م شمالث َمراتسم» وأؽمتٕمٖمرك ظم٣م 
(3)

. 

 َطا٥ٌ َٔ ايدعا٤
َمـ صٛمع إيمٝمف َمٔمروف همٗم٣مل يمٖم٣مفمٙملف: صملزاك » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد  

ش، همٗمد أزمٙمغ دم ايمثٛم٣مءاطمغمً  اهلل
(4)

. 

 ايمقيمد واظم٣مل:و ايمٛمٜمل فمـ ايمدفم٣مء فمعم ايمٛمٖمس 

سمدفمقا فملعم أوٓدىملؿ،  ٓ سمدفمقا فمعم أٞمٖمً٘مؿ، وٓ» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر  

ش٘مؿؽم٣مفم٥م يًٟمل همٝمٜم٣م فمْم٣مء همٝمًتجٝم٤م يم اهللوٓ سمدفمقا فمعم أَمقايم٘مؿ ٓ سمقاهمٗمقا َمـ 
(5)

. 
                                                                          

(، وصكحٞمص 2647داود  أيب  وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ُم٤مضمكفواسمـ رواه أسمق داود واًمؽمُمذي  ضمًـ: (2)

 (.6:7( واًمّمحٞمح٦م  4142اجل٤مُمع  

 .ذم يمكؾ ُمكٜمٝمام صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :ثف وُمـ طمكدي٨م ؾمكٚمامن وىمك٤ملرواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ُمـ طمدي ضمًـ: (1)

 (.6:4(، واًمّمحٞمح٦م  73:1(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4493وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

(، وصكحٞمص 827  رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد واحل٤ميمؿ، وصححف إًم٤ٌم) ذم إدب اعمٗمكرد صحٝمح: (3)

 (.4544إًم٤ٌم) اٟمٔمر وٕمٞمػ اجل٤مُمع  (، وُم٤م سملم ىمقؾملم وٕمٞمػ قمٜمد 4842اجل٤مُمع  

(، 3146طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (1)

 (.7479وصحٞمص اجل٤مُمع  

 اًمٞمن.أيب  ( سم٤مب طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ وىمّم٦م4117ُمًٚمؿ  رواه  (5)
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 :ايمٛمٜمل فمـ آؽمتٔمج٣مل

يًتج٣مب ٕضمدىمؿ َم٣م مل ئمجؾ، يٗمقل: ومد دفملقت ريب همٙملؿ » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمٛمف 

شيًتج٤م رم
(1)

. 

صمقف ايمٙمٝمؾ أطملر، »ىم٤مل:  ؟ًمدقم٤مء أؾمٛمعأي ا :ط اهللىمٞمؾ ًمَرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ أيب أَم٣مَم٥م  

شودزمر ايمِمٙمقات اظم٘متقزم٣مت
(2)

. 

 تسى ايدعا٤ باإلثِ أٚ قطٝع١ ايسسِ
سمٔمل٣ملم  اهللَم٣م فملعم إرض َمًلٙمؿ يلدفمق » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م  

وم٘م٤مل رضمكؾ  شإي٣مه٣م أو سف فمٛمف َمـ ايمًقء َمثٙمٜم٣م، َم٣م مل يدع زم١مشمؿ أو ومْمٝمٔم٥م رضمؿ اهللزمدفمقة إٓ آسم٣مه 

شأىمثر اهلل»ٟمٙمثر، ىم٤مل:  اُمـ اًم٘مقم: إذً 
(3)

. 

 فطٌ ايدعا٤ يف ايطذٛد -12 
أومرب َم٣م ي٘مقن ايمٔمٌد َمـ رزمف وهق ؽم٣مصمد هملٟمىمثروا » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة  

شايمدفم٣مء
(4)

. 

 فطٌ ايدعا٤ عٓد ايهسب -13
إيمف إٓ اهلل ايمٔمٓمٝمؿ احلٙمٝمؿ، ٓ إيمف إٓ ٓ » ىم٣من يٗمقل فمٛمد ايم٘مرب: طأن َرؽُمقل اهلل   وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شاهلل رب ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ، ٓ إيمف إٓ اهلل رب ايمًاموات ورب إرض رب ايمٔمرش ايم٘مريؿ
(5)

.
 

 
ـ  همٙمٝمٗمؾ: َمـ ىمثر مهف»: طإمم رؾمقل اهلل رومٕمف   فمـ ازمـ َمًٔمقد: ايمٙمٜمؿ إين فمٌدك وازمـ فمٌدك وازمل

ك، أؽمٟميمؽ زم٘مؾ اؽمؿ هق يمؽ ؽمٚمٝم٦م ؤ ومّم٣مأَمتؽ، ودم ومٌّمتؽ، ٞم٣مصٝمتل زمٝمدك، َم٣مض دم ضم٘مٚمؽ، فمدل دم
                                                                          

( سمك٤مب سمٞمك٤من أٟمكف يًكتج٤مب 3846( سم٤مب يًتج٤مب ًمٚمٕمٌد ُم٤م مل يٕمجكؾ، وُمًكٚمؿ  6:92رواه اًمٌخ٤مري   (2)

وذم رواي٦م عمًٚمؿ: ٓ يكزال يًكتج٤مب ًمٚمٕمٌكد ُمك٤م مل يكدع سمك٢مصمؿ أو ىمٓمٞمٕمك٦م رطمكؿ ُمك٤م مل  ًمٚمداقمل ُم٤م مل يٕمجؾ.

ُم٤م آؾمتٕمج٤مل؟ ىم٤مل: ي٘مكقل: ىمكد دقمكقت وىمكد دقمكقت ومٚمكؿ أر يًكتج٥م زم  اهلليًتٕمجؾ ىمٞمؾ: ي٤م َرؾُمقل 

 ومٞمًتحن قمٜمد ذًمؽ َوَيَدُع اًمدقم٤مء.

(، واعمِمكٙم٤مة ::45طمدي٨م طمًـ. وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   :وىم٤مل رواه اًمؽمُمذي ضمًـ: (1)

 (.2759(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  79: 

ؾمٕمٞمد وزاد ومٞمف: أو يدظمر أيب  صحٞمص. ورواه احل٤ميمؿ ُمـ رواي٦مطمدي٨م طمًـ  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (3)

 (.6748وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ًمف ُمـ إضمر ُمثٚمٝم٤م.

 ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد.593  ُمًٚمؿرواه  (1)

 ( سم٤مب دقم٤مء اًمٙمرب.3841(، وُمًٚمؿ  6:97رواه اًمٌخ٤مري   (5)
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زمف ٞمٖمًؽ أو أٞمزيمتف دم ىمت٣مزمؽ أو اؽمتٟمشمرت زمف دم َم٘مٛمقن ايمٕمٝم٤م فمٛمدك، أن جتٔملؾ ايمٗملرآن ايمٔمٓملٝمؿ رزمٝملع ومٙمٌلل 

ٓ أذه٤م اهلل نمٚمف ش٣مأزمديمف زمف همرصًم و وصمالء مهل ونمٚمل. َم٣م وم٣مهل٣م فمٌد ومط إ
(1)

. 

زمرصمؾ َمٛم٘مؿ ىمرب أو زمالء أٓ أطمػمىمؿ زمًمء إذا ٞمزل »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ ؽمٔمد  

ٓ إيملف إٓ أٞمل٦م ؽملٌح٣مٞمؽ إين ىمٛمل٦م َملـ  :َمـ أَملر ايملدٞمٝم٣م دفمل٣م زملف همٖملرج فمٛملف دفمل٣مء ذي ايمٛملقن

شايمٓم٣مظمكم
(2)

. 

 زمٔمض أووم٣مت اإلصم٣مزم٥م:

ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ اًمدقم٤مء ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر: ًم٘مقًمف شمٕمك٤ممم: -2

 .[5-3]ايمٗمدر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ايمٙمٜمؿ إٞمؽ فمٖمق  ومقرم:» :؟٧م ُم٤مذا شم٘مقل إذا قمٚمٛم٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدرًمقمٜمدُم٤م ؾم٠م ًمٕم٤مئِم٦م  طىمقًمف 

شحت٤م ايمٔمٖمق هم٣مفمػ فمٛمل
(3)

. 

طمغم ايمدفم٣مء دفم٣مء يقم فمرهم٥م وطمغم َم٣م ومٙم٦م أٞم٣م وايمٛمٌٝمقن َملـ »: طدقم٤مء يقم قمروم٦م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  –1

شومٌقم ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف، يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وهق فمعم ىمؾ ر ومدير
(4)

. 

 قم٤مء ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ ودسمر اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م:اًمد –3

صملقف ايمٙمٝملؾ أطملر ودزملر »ىم٤مل:  ؟قمٜمدُم٤م ؾمئؾ أي اًمدقم٤مء أؾمٛمع طوذًمؽ ًم٘مقًمف اًمرؾمقل 

شايمِمٙمقات اظم٘متقزم٣مت
(5)

. 

شايمدفم٣مء ٓ يرد زمكم إذان واإلوم٣مَم٥م» :طًم٘مقًمف  ;اًمدقم٤مء سملم إذان واإلىم٤مُم٦م –1
(6)

. 

اعمٓمكر: أطمكدهؿ قمٜمكد اًمٜمكداء ًمٚمّمكالة  اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٜمكداء وقمٜمكد اًمٌك٠مس وقمٜمكد ٟمكزول –5

                                                                          

ٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح: (2) ٤م) ذم اًًم ًٌٕم ـ طم٤ٌمن وصححف ا  (.2933صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  و (،::2رواه أمحد واسم

(، 3176صكحٞمص اجلك٤مُمع  اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٗمرج ورواه احلك٤ميمؿ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم أيب  رواه اسمـ صلحٝمح: (1)

 (.2855واًمّمحٞمح٦م  

(، وصحٞمص اجلك٤مُمع 4961  ُم٤مضمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفرواه أمحد واسمـ  صحٝمح: (3)

 (.4448(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  44:2اًمؽمهمٞم٥م   (، وصحٞمص31:2(، واعمِمٙم٤مة  5534 

قمكـ أسمٞمكف قمكـ ضمكده، وطمًكٜمف طمدي٨م طمًـ، ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م  :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًلـ: (1)

 (.2647(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2213(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4696إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

ـ طمدي٨م :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ: (5) ٤م) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  أيب  طمدي٨م طمًـ. ُم ًٌٕم ٜمف ا  (.::45أُم٤مُم٦م، وطم

وصكححف إًمٌك٤م)  ،ًمؽ سمـ ُم٤م: طمدي٨م طمًـ. ُمـ طمدي٨م أٟمس رواه أمحد واًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (6)

 (.4519 صحٞمص اجل٤مُمع (، و323ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  
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 وأظمرقمٜمد اًمتح٤مم اجلٞمقش واًمت٘م٤مء اًمّمٗمقف واًمث٤مًم٨م قمٜمد ٟمزول اًمٖمٞم٨م ُمـ اًمًامء.

اشمٛم٣من ٓ سمردان، أو ومٙمام سمردان، ايملدفم٣مء فمٛملد »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: همٔمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

ش٣مايمٛمداء وفمٛمد ايمٌٟمس ضمكم يٙمحؿ زمٔمّمٜمؿ زمٔمًّم 
(1)

٣م سملردان ايملدفم٣مء اشمٛمت٣من َمل» :٤مأيًْم  ط. وًم٘مقًمف 

شفمٛمد ايمٛمداء وفمٛمد اظمْمر
(2)

. 

يقم اجلٚمٔمل٥م اشمٛمتل٣م فمممل ؽمل٣مفم٥م، َمٛمٜمل٣م ؽمل٣مفم٥م ٓ » :طًم٘مقًمف  :اًم٤ًمقم٦م اًمتل ذم يقم اجلٛمٕم٦م –6

شسم٣مه إي٣مه هم٣ميمتٚمًقه٣م آطمر ؽم٣مفم٥م زمٔمد ايمٔمٌمآإٓ  ؾمٝمًئ٣ميقصمد فمٌد َمًٙمؿ يًٟمل اهلل 
(3)

. 

٥م هم٣مؽمٟميمقا اهلل َمـ همّملٙمف إذا ؽمٚمٔمتؿ صٝم٣مح ايمدي٘م» :طًم٘مقل اًمرؾمقل  :قمٜمد صٞم٤مح اًمديٙم٦م –7

ش٣م٣م، وإذا ؽمٚمٔمتؿ هن٣م  احلٚمغم همتٔمقذوا زم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من هم١مهن٣م رأت ؾمٝمْم٣مٞمً هم١مهن٣م رأت َمٙم٘مً 
(4)

. 

قمغم أيب ؾمكٚمٛم٦م وىمكد ؿمكؼ سمٍمكه  طقمٜمد شمٖمٛمٞمض اعمٞم٧م: قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: دظمؾ رؾمقل اهلل  –8

ـ أهٚمف وم٘م٤مل:  ٓ »وم٠مهمٛمْمف صمؿ ىم٤مل: إن اًمروح إذا ىمٌض شمٌٕمف اًمٌٍم، ومْم٩م ٟم٤مس ُم ٓ سمدفمقا فمعم أٞمٖمًل٘مؿ إ

يب ؽمٙمٚم٥م وارهمع درصمتف دم اظمٜمديكم»صمؿ ىم٤مل:  شزمخغم هم١من اظمال ٘م٥م يٟمَمٛمقن فمعم َم٣م سمٗمقيمقن اطمٙمٖملف و ايمٙمٜمؿ انمٖمرٕ 

شاهمًح يمف دم ومػمه وٞمقر يمف همٝمفو دم فمٗمٌف دم ايمٕم٣مزمريـ وانمٖمر يمٛم٣م ويمف ي٣م رب ايمٔم٣مظمكم
(5)

. 

شَم٣مء زَمزم ظم٣م ذب يمف»: طًم٘مقًمف  – 9
(6)

 قم٤ٌمس ي٘مقل قمٜمد ذسمف ُمـ ُم٤مء زُمزم. ويم٤من اسمـ 

 .ش، وؾمٖم٣مء ًَمـ ىمؾ داء٣مورزوم٣م ً واؽمٔمً  ٣مايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ فمٙمام ٞم٣مهمٔمً » زُمزم

 :اًمدقم٤مء ذم ُمقاوع قمديدة – 20

وصمٜمل٦م وصمٜملل يمٙملذي همْملر ايمًلاموات وإرض » :سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام قمٜمد آؾمتٗمت٤مح )أ(

شوَم٣م أٞم٣م َمـ اظمممىمكم... ايمدفم٣مء َمًٙماًم  ٣مضمٛمٝمٖمً 
(7)

. 

                                                                          

٤م) ذم  صحٝمح: (2) ًم ٤من ذم صحٞمحف.وصححف ا ـ طم  (.783(، واعمِمٙم٤مة  :418 صحٞمص اجل٤مُمع رواه أسمق داود واسم

 (.4189صحٞمص اجل٤مُمع   :ضمًـ (1)

أيب  صكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص، ورواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل. ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمكـ قمٌكد اهلل  صحٝمح: (3)

 (.29:1  صحٞمص اجل٤مُمع(، و:249(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  2159داود  

 .هريرة أيب  ( واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م:383(، وُمًٚمؿ  4238رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .سم٤مب ذم إهمامض اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف إذا طمي (31:رواه ُمًٚمؿ   (5)

(، وصحٞمص اجلك٤مُمع 4173  ُم٤مضمفذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ . وصححف إًم٤ٌم) ُم٤مضمفرواه أمحد واسمـ  صحٝمح: (6)

 .  ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل6613اجل٤مُمع  

 .ـم٤مًم٥م أيب  ( سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف. ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ882رواه ُمًٚمؿ   (7)
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ش..اًمدقم٤مء.د زمٝمٛمل وزمكم طمْم٣مي٣مي ىمام زم٣مفمدت زمكم اظممم  واظمٕمربايمٙمٜمؿ زم٣مفم»
(1)

. 

اًمدقم٤مء  ش...هدي٦م ـايمٙمٜمؿ اهدٞم٣م همٝمٚم» :دقم٤مء اًم٘مٜمقت )ب( 
(2)

. 

َملؾء َمل٣م و ؽمٚمع اهلل ظمـ محده، رزمٛم٣م ويمؽ احلٚمد َمؾء إرض» :سمٕمد آقمتدال ُمـ اًمريمقع )ج(

 شؾمئ٦م َمـ رء زمٔمد
(3)

. 

رض وَمْؾ » َم٣م ؾمئ٦م َمـ رء زمٔمد، أهؾ ايمثٛم٣مء واظمجد أضمؼ َم٣م وم٣مل ايمٔمٌلد  ءايمٙمٜمؿ رزمٛم٣م ويمؽ احلٚمد َمؾء ٕا

شوىمٙمٛم٣م يمؽ فمٌد، ايمٙمٜمؿٓ  َم٣مٞمع ظم٣م أفمْمٝم٦م وٓ َمٔمْمل ظم٣م َمٛمٔم٦م وٓ يٛمٖمع ذا اجلد َمٛمؽ اجلد
(4)

. 

ايمٙمٜمؿ يمؽ رىمٔم٦م وزمؽ آَمٛم٦م ويمؽ أؽملٙمٚم٦م، طمُملع يملؽ ؽملٚمٔمل وزمٌملي »ذم اًمريمقع:  )د(

شوخمل وفمٓمٚمل وفمِمٌل
(5)

. 

شأومرب َم٣م ي٘مقن ايمٔمٌد َمـ رزمف وهق ؽم٣مصمد همٟمىمثروا ايمدفم٣مء» :طىم٤مل  :ذم اًمًجقد (ل)ه
(6)

. 

شايمدفم٣مء
(6)

. 

أَم٣م ايمرىمقع همٔمٓمٚمقا همٝمف اهلل فمز وصمؾ وأَمل٣م ايمًلجقد » :ىم٤مل طوقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل 

شهم٣مصمتٜمدوا دم ايمدفم٣مء همٗمٚمـ أن يًتج٣مب يم٘مؿ
(7)

. 

شاهدينو صمػمين ووهمٗمٛمل وارزومٛملوا انمٖمر رم وارمحٛمل رّب »سملم اًمًجدشملم:  )و(
(8)

. 

زمؽ َمـ فملذاب ايمٗملػم وأفملقذ زملؽ َملـ همتٛمل٥م  ذايمٙمٜمؿ إين أفمق» :سمٕمد اًمتِمٝمد وىمٌؾ اًمًالم ()ز

شظمًٝمح ايمدصم٣مل وأفمقذ زمؽ َمـ همتٛم٥م اظمحٝم٣م واظمامت ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ اظمٟمشمؿ واظمٕمرما
(9)

. 

                                                                          

 .هريرة أيب  ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام واًم٘مراءة. ُمـ طمدي٨م6:9رواه ُمًٚمؿ   (2)

( 21:6(، وصكحٞمص اسمكـ ظمزيٛمك٦م  575اًمٌٞمٝم٘مل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه  صحٝمح: (1)

 (.:53  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ(، و2536داود  أيب  وؾمٜمـ

 .أورمأيب  ( ُمـ طمدي٨م اسمـ587رواه ُمًٚمؿ   (3)

 .  ؾمٕمٞمد اخلدريأيب  ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل إذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع ُمـ طمدي٨م588رواه ُمًٚمؿ   (1)

 .ـم٤مًم٥م أيب  ( سم٤مب اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف. ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ882رواه ُمًٚمؿ   (5)

 .هريرةأيب  ( سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد ُمـ طمدي٨م593رواه ُمًٚمؿ   (6)

 ( سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمريمقع واًمًجقد.:58رواه ُمًٚمؿ   (7)

، وصكححف إًمٌك٤م) ذم اسمـ قم٤ٌمسواًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م  ُم٤مضمف(، واسمـ 961رواه أسمق داود   صلحٝمح: (8)

 (.264( واٟمٔمر صٗم٦م اًمّمالة ًمألًم٤ٌم) ص  11:(، واعمِمٙم٤مة  9:9  ُم٤مضمفصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ 

ذم اًمّمكالة.  ف( سم٤مب ُم٤م يًكتٕم٤مذ ُمٜمك:69( سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ اعم٠مصمؿ واعمٖمرم، وُمًٚمؿ  7118رواه اًمٌخ٤مري   (9)

 .ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 
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اسمٗمقا دفملقة اظمٓمٙملقم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  :دقمقة اعمٔمٚمقم – 22

شهم١مٞمف يمٝمس دوهن٣م ضمج٣مب اوإن ىم٣من ىم٣مهمرً 
(1)

. 

ايمٕم٣مزي دم ؽمٌٝمؾ اهلل واحل٣مج » :طقمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل  :دقم٤مء احل٤مج واًمٖم٤مز واعمٕمتٛمر – 21

شواظمٔمتٚمر وهمد اهلل دفم٣مهؿ همٟمصم٣مزمقه وؽمٟميمقه همٟمفمْم٣مهؿ
(2)

. 

َم٣م َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  ءدا: قمـ أيب اًمدردقم٤مء إخ ٕظمٞمف سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م – 23

شطمٝمف زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م إٓ وم٣مل اظمٙمؽ ويمؽ زمٚمثؾفمٌد َمًٙمؿ يدفمق ٕ
(3)

. 

شملالث دفملقات »: طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب هريرة  :دقمقة اعم٤ًمومر واًمقاًمد – 21

شَمًتج٣مزم٣مت ٓ ؾمؽ همٝمٜمـ: دفمقة اظمٓمٙمقم ودفمقة اظم٣ًمهمر ودفمقة ايمقايمد فمعم ويمده
(4)

. 

 .[61ايمٛمٚمؾ:] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :دقمقة اعمْمٓمر – 25

 وط ومٌقل ايمدفم٣مء:ذ 

 طمْمقر اًم٘مٚم٥م. – 3  إـم٤مسم٦م اعمآيمؾ. – 1  اإلظمالص ذم اًمدقم٤مء. – 2 

  اًمدقم٤مء سم٤مخلػم وقمدم آؾمتٕمج٤مل.  – 1 

 آداب ايمدفم٣مء: 

 .طاًمثٜم٤مء قمغم اهلل ىمٌؾ اًمدقم٤مء واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  – 2

 قم٤مء.اًمٕمزم ذم اعم٠ًمًم٦م واًمِمدة ذم اًمد – 1 آقمؽماف سم٤مًمذٟم٥م. – 3  طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل. – 1 

 اًمداقمل يٌدأ سمٜمٗمًف. - 7  اًمدقم٤مء سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ. - 6  .٤ماًمدقم٤مء صمالصمً  - 5 

 أن ئمٝمر اًمداقمل اًمتيع واخلِمقع طم٤مل دقم٤مئف. – 8 

 ٕٟمف ذم ُمقىمػ اًمياقم٦م واًمتٌتؾ إمم اهلل. ;أن يٙمقن صقت اًمداقمل سملم اعمخ٤مومت٦م واجلٝمر – 9 

 .شآُملم»ه سم٘مقًمف ءأن خيتؿ دقم٤م – 20 

                                                                          

 .ومٗمجقره قمغم ٟمٗمًف  شادفمقة اظمٓمٙمقم َمًتج٣مزم٥م وإن ىم٣من هم٣مصمرً »هد سمٚمٗمظ . وًمف ؿم٤م(878اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   :ضمًـ (2)

 .ٟمٗمًف

رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف يمالمه٤م ُمـ رواي٦م قمٛمران سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٓم٤مء سمكـ  ضمًلـ: (1)

 (.39:4  ُم٤مضمفقمـ جم٤مهد. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ  اًم٤ًمئ٥م

 ٚمٛمًٚمٛملم سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م.( سم٤مب ومْمؾ اًمدقم٤مء ًم3843رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (،2647داود  أيب  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ضمًـ: (1)

 (.6:7(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  4142(، وصحٞمص اجل٤مُمع  16:وصحٞمص اًمؽمُمذي  
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 عا٤أخطا٤ تكع يف ايد 
 ُمـ اًمتقؾمالت اًمنميمٞم٦م أو اًمٌدقمٞم٦م. ءأن يِمتٛمؾ اًمدقم٤مء قمغم ر -2

 اًمدقم٤مء سمتٕمجؾ اًمٕم٘مقسم٦م. -3  متٜمل اعمقت وؾم١مال اهلل ذًمؽ.  -1

 .٤مأو قم٤مدة أو ذقمً  اًمدقم٤مء سمام هق ُمًتحٞمؾ أو سمام هق ممتٜمع قم٘ماًل  -1

 اًمدقم٤مء سم٠مُمر ىمد شمؿ وطمّمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ووُمرغ ُمٜمف.-5

 وىمققمف. أن يدقمق سمٌمء دّل اًمنمع قمغم قمدم-6

 اًمدقم٤مء قمغم إهؾ وإُمقال واًمٜمٗمس.-7

 .اعمٕم٤ميصاًمدقم٤مء سم٤مإلصمؿ يم٠من يدقمق قمغم ؿمخص أن يٌتغم سمٌمء ُمـ -8

 اًمدقم٤مء سم٤مٟمتِم٤مر اعمٕم٤ميص.-20   اًمدقم٤مء سم٘مٓمٞمٕم٦م رطمؿ.-9

 اًمٚمٝمؿ اؿمٗمٜمل وطمدي وم٘مط وارزىمٜمل وطمدي وم٘مط. :حتجػم اًمرمح٦م، يم٠من ي٘مقل-22

 ٠مُمقُملم إذا يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن وراءه.أن خيص اإلُم٤مم ٟمٗمًف سم٤مًمدقم٤مء دون اعم-21

 ي٤م رب اًمٙمالب وي٤م رب اًم٘مردة واخلٜم٤مزير. :شمرك إدب ذم اًمدقم٤مء يم٠من ي٘مقل-23

اًمدقم٤مء قمغم وضمف اًمتجرسم٦م وآظمت٤ٌمر هلل قمز وضمؾ، يم٠من ي٘مقل: ؾمك٠مضمرب وأدقمكق ٕرى -21

 أيًتج٤مب زم أم ٓ، وىمقل سمٕمْمٝمؿ: ؾم٠مدقمق اهلل وم٢من ٟمٗمع وإٓ مل يي.

 .ادقم٤مء وم٤مؾمدً أن يٙمقن همرض اًم-25

 وٓ حيرص قمغم اًمدقم٤مء سمٜمٗمًف. ،أن يٕمتٛمد اًمٕمٌد قمغم همػمه ذم اًمدقم٤مء دائاًم -26

أُمك٤م اجل٤مهكؾ سمك٤معمٕمٜمك  ،وظم٤مص٦م إذا يم٤من اًمٚمحـ حيٞمكؾ اعمٕمٜمكك ،يمثرة اًمٚمحـ أصمٜم٤مء اًمدقم٤مء-27

 وًمٞمس ًمف ُمٕمروم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ومٝمق ُمٕمذور.

 دقم٤مء.قمدم آهتامم سم٤مظمتٞم٤مر أؾمامء اهلل أو صٗم٤مت اهلل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚم-28

 اًمٞم٠مس وىمٚم٦م اًمٞم٘ملم ُمـ إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء.-29

اًمٚمٝمكؿ اهمٗمكر ٔسم٤مئٜمك٤م وأُمٝم٤مشمٜمك٤م  :يمك٠من ي٘مكقل ،ٓ ًمكزوم ًمكف ٞماًل ّمٞمؾ ذم اًمدقم٤مء شمٗمّماًمتٗم-10

وهٙمذا ويًتٛمر ذم ذيمر شمٗمّمٞمؾ إىم٤مرب واجلكػمان وهمكػمهؿ.  ...وأضمدادٟم٤م وضمداشمٜم٤م وظم٤مٓشمٜم٤م

 ًٓ  ومال سم٠مس سمذًمؽ. اوحمدودً  أُم٤م إذا يم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ُمٕم٘مق

 اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم رومع اًمّمقت.-11  دقم٤مء اهلل سم٠مؾمامء مل شمرد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.-12

 ىمقل سمٕمْمٝمؿ قمٜمد اًمدقم٤مء: اًمٚمٝمؿ إ) ٓ أؾم٠مًمؽ رد اًم٘مْم٤مء وًمٙمـ أؾم٠مًمؽ اًمٚمٓمػ ومٞمف.-13

 شمٕمٚمٞمؼ اًمدقم٤مء قمغم اعمِمٞمئ٦م يم٠من ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم إن ؿمئ٧م واًمقاضم٥م اجلزم ذم اًمدقم٤مء.-11
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 سمذًمؽ.شمّمٜمع اًمٌٙم٤مء ورومع اًمّمقت -15

 شمرك اإلُم٤مم رومع يديف إذا اؾمتً٘مك ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م.-16

اإلـم٤مًم٦م سم٤مًمدقم٤مء طم٤مل اًم٘مٜمقت، واًمدقم٤مء سمام ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘مّمقد ومٞمف.-17

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

(15) 
 أبٛاب ايعًِ
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 ٚايعًُا٤ ايعًِ فطٌ -1

سمككدأ سمٜمٗمًككف  [28آل فمٚمللران:] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم: 

٤م وذوًمكوصمٚم٨م سم٠مومم اًمٕمٚمؿ. وٟم٤مهٞمكؽ سمكذًمؽ ومْمكاًل  اًمنميٗم٦م، وصمٜمك سم٤معمالئٙم٦م،
(1)

 اهللىمك٤مل . و

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ﴿: وىمك٤مل شمٕمك٤ممم [221ؿملف:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿شمٕم٤ممم: 

حت خت مت ىت     مب ىب يب جت ﴿: وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم [9ايمزَمللر:] ﴾ی ی ی ی جئ

واًمٕمٚمؿ يقصؾ ٕقمٔمؿ ُمٓمٚمكقب ٕٟمكف يقصكؾ إمم  .[22اظمج٣مديم٥م:] ﴾يتجث مث ىث يث حج مج

 .[18هم٣مؿمر:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى﴿: ىم٤مل شمٕم٤مممظمِمٞم٦م اهلل 

شيٖمٗمٜمف دم ايمديـ ازمف طمغمً  اهللَمـ يرد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ َمٔم٣موي٥م 
(2)

. 

ويمكؾ ُمك٤م  ،يمؾ ُم٤م يم٤من ذم اًم٘مرآن ُمـ ُمدح ًمٚمٕمٌد ومٝمق ُمـ صمٛمرة اًمٕمٚمكؿ وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل:

 يم٤من ومٞمف ُمـ ذم ًمٚمٕمٌد ومٝمق ُمـ صمٛمرة اجلٝمؾ.

ًٓ  اهللٓ ضمًلد إٓ دم اشمٛمتلكم: رصملؾ آسمل٣مه » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد    َمل٣م

شاحل٘مٚم٥م همٜمق يٗما هب٣م وئمٙمٚمٜم٣م اهللهمًٙمْمف فمعم هٙم٘متف دم احلؼ، ورصمؾ آسم٣مه 
(3)

. 

زمف َمـ اهلدى وايمٔمٙمؿ ىمٚمثؾ نمٝمل٧م  اهللَمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل »: طىم٤مل اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ أيب َمقؽمك 

ومٌٙم٦م اظم٣مء، همٟمٞمٌتل٦م ايم٘ملأل وايمٔمُمل٤م ايم٘مثلغم، وىمل٣من َمٛمٜمل٣م هم٘م٣مٞم٦م َمٛمٜم٣م ؿم٣م ٖم٥م ؿمٝم٥ٌم  ٣مأص٣مب أرًو 

هب٣م ايمٛم٣مس همممزمقا َمٛمٜمل٣م وؽملٗمقا وزرفملقا، وأصل٣مب ؿم٣م ٖمل٥م َمٛمٜمل٣م  اهللأصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم٣مء، همٛمٖمع 

 اهللوٞمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل  اهللأطمرى إٞمام هل ومٝمٔم٣من ٓ متًؽ َم٣مًء وٓ سمٛم٦ٌم ىمأل: همذيمؽ َمثؾ َمـ همٗمف دم ديـ 

شايمذي أرؽمٙم٦م زمف اهللومل يٗمٌؾ هدى  ٣مزمذيمؽ رأؽًم  زمف همٔمٙمؿ وفمّٙمؿ، وَمثؾ َمـ مل يرهمع
(4)

. 

 ويّملع ٣مأومقاَمً  ايم٘مت٣مب هبذا يرهمع اهلل إن»: طرؾمقل اهلل ىم٤مل  :وم٣مل  اخلْم٣مب زمـ فمٚمر وفمـ 

شآطمريـ زمف
(5)

. 

 ذًمؽ ُمـ يمثػمة، ومٝمل اًم٤ٌمب هذا ذم اًمّم٤مًمص اًمًٚمػ أىمقال وأُم٤م
(6)

: 
                                                                          

 (.26اعمتجر اًمراسمص ص:   (2)

 (.2184يـ، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ظمػم يٗم٘مف ذم اًمد82رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 واعمراد سم٤محلًد: اًمٖمٌٓم٦م وهق: أن يتٛمٜمك ُمثٚمف. (.927(، وُمًٚمؿ  84رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 .ُمـ اهلدى واًمٕمٚمؿ ط( سم٤مب سمٞم٤من ُمثؾ ُم٤م سمٕم٨م اًمٜمٌل 3393(، وُمًٚمؿ  :8رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .و همػمهسم٤مب ومْمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًم٘مرآن ويٕمٚمٛمف وومْمؾ ُمـ شمٕمٚمؿ طمٙمٛم٦م ُمـ وم٘مف أ( 928رواه ُمًٚمؿ   (5)

 (.47. ص:  اًمٕمٜمزي ومرطم٤من سمـ قمزيزاٟمٔمر اًمٌّمػمة ذم اًمدقمقة إمم اهلل / (6)
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،  اًمّم٤ٌمح إمم ًمٞمٚم٦م إطمٞم٤مء ُمـ إزم أطم٥م ديٜمل ذم وم٠مشمٗم٘مف ؾم٤مقم٦م أضمٚمس ٕن : هريرة أزمق يٗمقل 

 ذم وم٘مكف ُمكـ أومْمكؾ سمٌمكء اهللُ قُمٌِكدَ  وُمك٤م اًمٗم٘مف، اًمديـ هذا وقمامد ،قمامد رء ًمٙمؾ :٤مأيًْم  وىم٤مل

 .اًمديـ

 وُمذايمرشمكف قمٌك٤مدة، وـمٚمٌكف ظمِمكٞم٦م، هلل شمٕمٚمٛمكف ومك٢من ;اًمٕمٚمكؿ شمٕمٚمٛمقا : صمٌؾ زمـ َمٔم٣مذ ووم٣مل 

 .إًم: ...ضمٝم٤مد وشمٕمٚمٞمٛمف ،شمًٌٞمص

 .ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م شمّمكم أن ُمـ ًمؽ ظمػم اًمٕمٚمؿ أسمقاب ُمـ ٤مسم٤مسمً  ٚمؿومتتٕم شمٖمدو ٕن :٣مأيًّم  ووم٣مل 

 .إطمٞم٤مئٝم٤م ُمـ إزم أطم٥م ًمٞمٚم٦م سمٕمض اًمٕمٚمؿ شمذايمر : قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل 

 ُمكـ إزم أطمك٥م ًمٞمٚمك٦م سمٕمكض اًمٕمٚمؿ شمذايمر ىمقًمف :ٕمحد ىمٚم٧م: ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق ُم٤ًمئؾ وذم 

 اًمقوكقء ذم :ىمٚمك٧م ديكٜمٝمؿ أُمر ذم اًمٜم٤مس سمف يٜمتٗمع اًمذي اًمٕمٚمؿ هق: ىم٤مل ؟أراد قمٚمؿ أي ،إطمٞم٤مئٝم٤م

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟هذا وٟمحق واًمٓمالق واحل٩م واًمّمقم واًمّمالة

 .قم٤مسمد أًمػ ُمـ أومْمؾ سمٕمٚمٛمف ُيٜمتٗمع قم٤ممل :اهلل رمحف ايم٣ٌمومر حمٚمد ووم٣مل 

 .اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمالة ُمـ أومْمؾ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل ؾمٛمٕم٧م :اهلل رمحف ايمرزمٝمع ووم٣مل 

 .اًمٜمٞم٦م ومٞمف صح٧م إذا اًمٕمٚمؿ ٥مـمٚم ُمـ أومْمؾ قمٛمؾ ُمـ ُم٤م :اهلل رمحف ايمثقري ؽمٖمٝم٣من ووم٣مل 

 اًمٕمٚمامء، جم٤مًمس إمم ومٚمٞمٜمٔمر إٟمٌٞم٤مء جم٤مًمس إمم يٜمٔمر أن أراد ُمـ :اهلل رمحف ايمتًؼمي ؽمٜمؾ يٗمقل 

 ـمٚم٘م٧م :ومٞم٘مقل ؟ويمذا سمٙمذا اُمرأشمف قمغم طمٚمػ رضمؾ ذم شم٘مقل أيش ومالن ي٤م :ومٞم٘مقل اًمرضمؾ جيلء

 .ذًمؽ هلؿ اوم٤مقمرومق قم٤ممل أو ًمٜمٌل إٓ هذا وًمٞمس ...ومٞم٘مقل آظمر وجيلء اُمرأشمف،

 فطٌ طًب ايعًِ ٚتعًُٝ٘ يٛد٘ اهلل عص ٚدٌ -2 
 حيٌقٟمككؽ اًمٕمٚمككامء وأن وجيٚمقٟمككؽ، هي٤مسمقٟمككؽ اجلٝمكك٤مل أن إٓ اًمٕمٚمككؿ ومْمككؾ ُمككـ يٙمككـ مل ًمككق

 وًمكق!  وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ومْم٤مئٚمف سم٤ًمئر ومٙمٞمػ ـمٚمٌف، وضمقب إمم ٤مؾمًٌٌ  ذًمؽ ًمٙم٤من ويٙمرُمقٟمؽ،

 ذًمكؽ ًمٙمك٤من اجلٝمك٤مل، ُمـ ٟمٔمراءه ويٖمٌط اًمٕمٚمامء حيًد ص٤مطمٌف أن إٓ اجلٝمؾ، ٟم٘مص ُمـ يٙمـ مل

 ًٌ  ! وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم رذائٚمف سم٤ًمئر ومٙمٞمػ قمٜمف، اًمٗمرار وضمقب إمم ٤مؾمٌ
(1)

. 

 اواضملًد رصملاًل زملؽ  اهللهمقاهلل ٕن هيلدي » :وم٣مل يمٔمقّم  طأن ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد  

شطمغم يمؽ َمـ محر ايمٛمٔمؿ
(2)

. 
                                                                          

سمكػموت اًمٓمٌٕمك٦م  –دارأوم٤مق اجلديدة  .( ط32ص:).طمزم سمـ أمحد سمـ قمكم حمٛمداٟمٔمر إظمالق واًمًػم/  (2)

 م.:2:8-::24اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .ب ُمـ ومْم٤مئؾ قمغم( سم٤م3517( سم٤مب ومْمؾ ُمـ أؾمٚمؿ قمغم يديف رضمؾ، وُمًٚمؿ  395رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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زمٙمٕمقا فمٛمل ويمق آيل٥م، وضملدشمقا فملـ » :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  اهللوفمـ فمٌد  

شهمٙمٝمتٌقأ َمٗمٔمده َمـ ايمٛم٣مر ازمٛمل إها ٝمؾ وٓ ضمرج، وَمـ ىمذب فمقّم َمتٔمٚمًد 
(1). 

يملف  اهللؽملٜمؾ  يٙمتٚمس همٝملف فمٙملاًم  ٣موَمـ ؽمٙمؽ ؿمريٗمً » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة  

شإلم اجلٛم٥م ٣مؿمريٗمً 
(2). 

دًى ىم٣من يمف َمـ إصمر َمثؾ أصمقر َمـ سمٌٔمف َمـ دفم٣م إلم ه» وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  أيًّم٣م  وفمٛمف 

شؾمٝمًئ٣مٓ يٛمٗمص ذيمؽ َمـ أصمقرهؿ 
(3)

.
 

إذا َم٣مت ازملـ آدم اٞمٗمْملع فمٚمٙملف إٓ َملـ شملالث: صلدوم٥م »: ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف  

شصم٣مري٥م، أو فمٙمؿ يٛمتٖمع زمف، أو ويمد ص٣ميمح يدفمق يمف
(4)

. 

سمٔم٣ملم وَم٣م  اهلل٣م همٝمٜم٣م إٓ ذىمر ايمدٞمٝم٣م َمٙمٔمقٞم٥م َمٙمٔمقن َم» :يٗمقل ط ِ اهللوم٣مل ؽمٚمٔم٦م َرؽُمقل  وفمٛمف 

شأو َمتٔمٙماًم  ٣موآه، وفم٣مظمً 
(5)

. 

ضمتلك  اهللَمـ طمرج دم ؿمٙمل٤م ايمٔمٙملؿ همٜملق دم ؽملٌٝمؾ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ أٞمس  

شيرصمع
(6)

. 

صمؿ ىم٤مل  همّمؾ ايمٔم٣ممل فمعم ايمٔم٣مزمد ىمٖمّمقم فمعم أدٞم٣مىمؿ» وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م  

وَمال ٘متف وأهؾ ايمًاموات وإرض ضمتك ايمٛمٚمٙم٥م دم صمحره٣م وضمتك احلقت  اهللإن  :ط اهللَرؾُمقل 

شيمٝمِمٙمقن فمعم َمٔمٙمٚمل ايمٛم٣مس اخلغم
(7)

. 

 يٌتٕملل همٝملف فمٙملاًم  ٣مَمـ ؽمٙمؽ ؿمريًٗمل» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء  

ع، وإن ايمٔمل٣ممل زمام يِمٛم ٣مإلم اجلٛم٥م، وإن اظمال ٘م٥م يمتّمع أصمٛمحتٜم٣م يمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ رًو  ٣ميمف ؿمريٗمً  اهللؽمٜمؾ 

يمٝمًتٕمٖمر يمف َمـ دم ايمًاموات وَمـ دم إرض ضمتك احلٝمت٣من دم اظم٣مء، وهمّمؾ ايمٔم٣ممل فمعم ايمٔم٣مزمد ىمٖمّمؾ 
                                                                          

 ( سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ.4385اًمٌخ٤مري  رواه  (2)

 ضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر.( سم٤مب ومْمؾ آ::37ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 ى أو والًم٦م.( سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م وُمـ دقم٤م إمم هدً 3785ُمًٚمؿ  رواه  (3)

 ثقاب سمٕمد ووم٤مشمف.ُمـ اًم اإلٟم٤ًمن( سم٤مب ُم٤م يٚمحؼ 2724ُمًٚمؿ  رواه  (1)

طمكدي٨م طمًكـ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  :وىم٤مل اًمؽمُمذي ُم٤مضمفاًمؽمُمذي واسمـ رواه  ضمًـ: (5)

 شمٕم٤ممم. اهللىمقًمف وُم٤م وآه: أي ـم٤مقم٦م (، 5223  ُم٤مضمف(. وصحٞمص اسمـ :271 

 (.99طمدي٨م طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  ضمًـ: (6)

(، واعمِمكٙم٤مة 5324. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  طمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي وىم٤ملاه رو صحٝمح: (7)

 324.) 
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إٞملام  ٣موٓ درمًهل اايمٗمٚمر فمعم ؽم٣م ر ايم٘مقاىم٤م، وإن ايمٔمٙمامء ورشم٥م إٞمٌٝم٣مء، وإن إٞمٌٝم٣مء مل يقّرشمقا ديٛمل٣مرً 

شواهمر وّرشمقا ايمٔمٙمؿ، همٚمـ أطمذه أطمذ زمحظ  
(1)

.
 

همٌٙمٕملف  ؾمٝمًئ٣مؽمٚمع َمٛم٣م  اَمرأً  اهللٞمّي » :ي٘مقل ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل ٔمقد وفمـ ازمـ َمً 

شَمٌٙمغ أوفمك َمـ ؽم٣مَمع ب  ىمام ؽمٚمٔمف همرُ 
(2)

. 

َمـ ؽمئؾ فمـ فمٙملؿ هم٘متٚملف أجللؿ يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شزمٙمج٣مم َمـ ٞم٣مر
(3)

فملز  اهلل٣م يٌتٕمك زمف وصمف مم َمـ سمٔمٙمؿ فمٙماًم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :ىم٤مل وقمٜمف . 

 :يٕمٜمكلَملـ ايملدٞمٝم٣م مل جيلد فملرف اجلٛمل٥م يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م  ٣مفمز وصمؾ ٓ يتٔمٙمٚمف إٓ يمٝمِملٝم٤م زملف فمرًول

شرحيٝم٤م
(4)

. 

ٓ يٗملٌض ايمٔمٙملؿ  اهللإن » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  

اختلذ ايمٛمل٣مس  ٣م يٌلؼ فم٣مظمًلضمتلك إذا مل يٛمتزفمف َمـ ايمٛم٣مس،ويم٘مـ يٗمٌض ايمٔمٙمؿ زمٗمٌض ايمٔمٙملامء، ٣ماٞمتزافمً 

ًٓ  ٣مرؤوؽًم  شوأوٙمقا همًئٙمقا همٟمهمتقا زمٕمغمفمٙمؿ همّمٙمقا صمٜم٣م
(5)

. 

قمغم سمكرد ًمكف  ئوهق ذم اعمًجد ُمتٙم طأشمٞم٧م اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ صٖمقان زمـ فم٣ًمل اظمرادي  

٣م زمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿ إن ؿم٣ميم٤م ايمٔمٙملؿ َمرضمًٌ » :أمحر وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م رؾمقل اهلل إ) ضمئ٧م أـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل

٣م ضمتلك يٌٙمٕملقا ايمًلامء ايملدٞمٝم٣م َملـ حمٌلتٜمؿ ظمل٣م صمٛمحتٜم٣م شملؿ يرىمل٤م زمٔمّملٜمؿ زمٔمًّملحتٖمف اظمال ٘م٥م زمٟم

شيْمٙم٤م
(6)

. 

إٞمام ايمدٞمٝم٣م ٕرزمٔم٥م ٞمٖملر فمٌلد رزوملف » :يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ىمٌُم٥م إٞمامري  

                                                                          

(، وصكحٞمص 4752داود  أيب  وصكحٞمص ؾمكٜمـدم  . وصكححف إًمٌك٤م)أسمق داود واًمؽمُمذيرواه  صحٝمح: (2)

 (.73:8اجل٤مُمع  

 ذم صكحٞمص طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) :وىم٤مل اًمؽمُمذي ُم٤مضمفاًمؽمُمذي واسمـ رواه  صحٝمح: (1)

 (.341  (، واعمِمٙم٤مة7875(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3786اًمؽمُمذي  

واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مكل. وصكححف  ُم٤مضمكفرواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمكـ  صحٝمح: (3)

 (.7395(، وصحٞمص اجل٤مُمع  377  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 4769داود  أيب  إًم٤ٌم) ذم صحٞمص

 واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ُم٤مضمفحٞمص. واسمـ رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ص صحٝمح: (1)

 (.:726(، وصحٞمص اجل٤مُمع  363  ُم٤مضمف(، وصحٞمص اسمـ 4775داود  أيب  صحٞمص

اجلٝمكؾ  سم٤مب رومع اًمٕمٚمؿ وىمٌْمف وفمٝمقر (3784  وُمًٚمؿ ( سم٤مب يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ،211 رواه اًمٌخ٤مري (5)

 واًمٗمتـ.

 (.82. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ٚمٗمظ ًمفرواه أمحد واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد واًم ضمًـ: (6)
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 ًٓ ف ٣م همٜمذا زمٟمهمّمؾ اظمٛم٣مزل وفمٌد رزومل همٜمق يتٗمل همٝمف رزمف ويِمؾ همٝمف رمحف وئمٙمؿ هلل همٝمف ضمٗم   وفمٙماًم اهلل َم٣م

ًٓ اهلل فمٙماًم  ًٓ  ومل يرزومف َم٣م  يمٔمٚمٙم٦م زمٔمٚمؾ همالن همٜمق زمٛمٝمتلف همٟمصمرمهل٣م  همٜمق ص٣مد  ايمٛمٝم٥م يٗمقل يمق أن رم َم٣م

 ًٓ  ومل يرزومف فمٙمام خيٌط دم َم٣ميمف زمٕمغم فمٙمؿ وٓ يتٗمل همٝمف رزمف وٓ يِمؾ همٝمف رمحف ؽمقاء وفمٌد رزومف اهلل َم٣م

ًٓ ٣م همٜمذا زمٟمطم٧ٌم اظمٛم٣مزل وفمٌد مل يرزومف اهلل وٓ ئمٙمؿ هلل همٝمف ضمٗم   ًٓ  وٓ فمٙماًم َم٣م   همٜمق يٗملقل يملق أن رم َمل٣م

شيمٔمٚمٙم٦م همٝمف زمٔمٚمؾ همالن همٜمق زمٛمٝمتف همقزرمه٣م ؽمقاء
(1)

. 

 املدا١َٚ ع٢ً ايعًِ ٚإٕ قٌفطٌ  -3
طمّمػم ويم٤من حيجزه سم٤مًمٚمٞمؾ ومٞمّمكم قمٚمٞمف ويًٌكٓمف  طيم٤من ًمرؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م فمـ فم٣م ُم٥م  

شمف طمتكك يمثكروا وم٠مىمٌكؾ ومٞمّمٚمقن سمّمال طسم٤مًمٜمٝم٤مر ومٞمجٚمس قمٚمٞمف ومجٕمؾ اًمٜم٤مس يثقسمقن إمم اًمٜمٌل 

ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس طمذوا َمـ إفمامل َم٣م سمْمٝمٗمقن هم١من اهلل ٓ يٚملؾ ضمتلك متٙملقا وإن أضمل٤م » :قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل

شإفمامل إلم اهلل َم٣م دام وإن ومؾ
(2)

. 

طمتك يم٤من أيمثكر صكالشمف وهكق ضمك٤مًمس ويمك٤من  طُم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل » :وفمـ أم ؽمٙمٚم٥م وم٣ميم٦م

شايًػمً  ؿمٞمًئ٤مأطم٥م اًمٕمٛمؾ ُم٤م داوم قمٚمٞمف اًمٕمٌد وإن يم٤من 
(3)

. 

 فطٌ َٔ تسى املسا٤ ٚاجلداٍ يف ايعًِ ٚغريٙ -4
                                                                          

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  .رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص صحٝمح: (2)

 (.3436اًمؽمُمذي  

 .أصمٌتقهقمٛماًل  وذم رواي٦م ويم٤من آل حمٛمد إذا قمٛمٚمقا، (3929  وُمًٚمؿ(، 6634 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 .شأدوَمف وإن ومؾ» :ؾمئؾ أي إقمامل أطم٥م إمم اهلل ىم٤مل ط وذم رواي٦م ىم٤مًم٧م إن رؾمقل اهلل

ؽمددوا ووم٣مرزمقا وافمٙمٚمقا أٞملف يملـ يلدطمؾ أضملدىمؿ فمٚمٙملف اجلٛمل٥م وإن أضمل٤م »ىم٤مل  طوذم رواي٦م أن رؾمقل اهلل 

 .شإفمامل إلم اهلل أدوَمٜم٣م وإن ومؾ

 .يم٤من أطم٥م إقمامل إمم اهلل قمز وضمؾ اًمذي يدوم قمٚمٞمف ص٤مطمٌف :ىم٤مًم٧مأيًْم٤م  وعم٤مًمؽ واًمٌخ٤مري

 .إذا قمٛمٚم٧م اًمٕمٛمؾ ًمزُمتف يم٤من أطم٥م إقمامل إمم اهلل أدوُمٝم٤م وإن ىمؾ ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م  وعمًٚمؿ

اىمٙمٖمقا َمـ ايمٔمٚمؾ َم٣م سمْمٝمٗمقن هم١من اهلل ٓ يٚمؾ ضمتلك متٙملقا وإن » :ىم٤مل طورواه أسمق داود وًمٗمٔمف أن رؾمقل اهلل 

 .شأشمٌتففمٚماًل  أضم٤م ايمٔمٚمؾ إلم اهلل أدوَمف وإن ومؾ وىم٣من إذا فمٚمؾ

ُمكـ  ؿمكٞمًئ٤م هؾ يم٤من خيكصُّ  طيمٞمػ يم٤من قمٛمؾ رؾمقل اهلل  ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م :ىم٤مل ٚم٘مٛم٦مقمـ قم وذم رواي٦م ًمف

يًتٓمٞمع ورواه اًمؽمُمذي وًمٗمٔمف يم٤من  طٓ يم٤من قمٛمٚمف ديٛم٦م وأيٙمؿ يًتٓمٞمع ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل  :إي٤مم ىم٤مًم٧م

 .ُم٤م ديؿ قمٚمٞمف طأطم٥م إقمامل إمم رؾمقل اهلل 

 (.2336  ُم٤مضمف٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ .وصححف إًماسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحفو ُم٤مضمفاسمـ رواه  صحٝمح: (3)
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أٞم٣م زفمٝمؿ زمٌٝم٦م دم رزمض اجلٛم٥م ظمـ سمرك اظملراء وإن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب أَم٣مَم٥م  

٣م وزمٌٝم٦م دم أفملعم اجلٛمل٥م ظملـ ضمًلـ ٣م وزمٌٝم٦م دم وؽمط اجلٛم٥م ظمـ سمرك ايم٘مذب وإن ىم٣من َم٣مزضًم ىم٣من حمٗم  

شطمٙمٗمف
(1)

. 

 ِ ٚتصٓٝف٘ ْٚطد٘ ٚزٚاٜت٘فطٌ تعًِٝ ايعً -5
 ،وًمكق مل يٙمكـ ذم اًمٕمٚمكؿ إٓ اًم٘مكرب ُمكـ رب اًمٕمك٤معملم» َم٣م أمجؾ َم٣م وم٣ميمف ازمـ ايمٗملٝمؿ رمحلف اهلل:

ومٙمٞمكػ وقمكز اًمكدٟمٞم٤م  ،٤م وومْمكاًل ًمٙمٗمك سمكف ذوًمك ،وآًمتح٤مق سمٕم٤ممل اعمالئٙم٦م وصح٦ٌم اعمأل إقمغم

ش، ُمنموط سمحّمقًمف؟وأظمرة ُمٜمقط سمف
(2)

. 

إن مم٣م يٙمحؼ اظم٠مَمـ َمـ فمٚمٙمف وضمًٛم٣مسمف زمٔمد َمقسمف » :طاهلل ىم٤مل رؾمقل  وم٣مل:  فمـ أيب هريرة

ا أصملراه ٣م ٓزمـ ايمًٌٝمؾ زمٛم٣مه أو هنرً ا زمٛم٣مه أو زمٝمتً ٣م سمرىمف وَمِمحٖم٣م ورشمف أو َمًجًد ا ص٣محًل فمٙمام ٞمممه وويمًد 

شأو صدوم٥م أطمرصمٜم٣م َمـ َم٣ميمف دم صحتف وضمٝم٣مسمف سمٙمحٗمف َمـ زمٔمد َمقسمف
(3)

. 

خيٙمػ ايمرصمؾ َمـ زمٔمده شمالث ويمد ص٣ميمح  طمغم َم٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب ومت٣مدة 

شيدفمق يمف وصدوم٥م جتري يٌٙمٕمف أصمره٣م وفمٙمؿ ئمٚمؾ زمف َمـ زمٔمده
(4)

. 

 تٛقري ايعًُا٤ ٚايهباز ٚأٌٖ ايفطٌ ٚتكدميِٗ فطٌ  -6
 ع٢ً غريِٖ ٚزفع دلايطِٗ ٚإظٗاز َستبتِٗ

 .[9ايمزَمر:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ﴿ :سمٔم٣ملم اهللوم٣مل  

ي٠مم ايمٗملقم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل زمـ فمٚمرو ايمٌدري إٞمِم٣مري وفمـ أيب َمًٔمقد فمٗم٥ٌم  

، هم١من ىمل٣مٞمقا دم ايمٗملراءة ؽملقاء هملٟمفمٙمٚمٜمؿ زم٣ميمًلٛم٥م، همل١من ىمل٣مٞمقا دم ايمًلٛم٥م ؽملقاء اهللأومرؤهؿ يم٘مت٣مب 

. وٓ ي٠مَمـ ايمرصملؾ ايمرصملؾ دم ؽملٙمْم٣مٞمف: ٣م٣مٞمقا دم اهلجرة ؽمقاء همٟمومدَمٜمؿ ؽمٛم  همٟمومدَمٜمؿ هجرة، هم١من ىم

شَمتف إٓ زم١مذٞمفوٓ يٗمٔمد دم زمٝمتف فمعم سم٘مر
(5)

. 

                                                                          

أيب  طمدي٨م طمًـ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ :واًمؽمُمذي وىم٤مل ُم٤مضمفرواه أسمق داود واسمـ  ضمًـ: (2)

 (.384( واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  5911داود  

 (.2/219( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة  27اٟمٔمر ُمٕم٤ممل ذم ـمريؼ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ / قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من ص:  (1)

ؾمٜم٤مد طمًـ واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ورواه اسمكـ ظمزيٛمك٦م ذم صكحٞمحف سمٜمحكقه. ٢مسم ُم٤مضمفاسمـ  رواه ضمًـ: (3)

  .(3342 صحٞمص اجل٤مُمع (، و353  ُم٤مضمفوطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ 

 (.352  ُم٤مضمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـ رواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص صحٝمح: (1)

 .٤م٤م: أي إؾمالُمً سمدل ؾمٜم   شهمٟمومدَمٜمؿ ؽمٙماًم »ذم رواي٦م ًمف: و( سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م. 784ُمًٚمؿ  رواه  (5)
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اؽملتقوا، وٓ ختتٙمٖملقا »يٛمًص ُمٜم٤ميمٌٜم٤م ذم اًمّمالة وي٘مقل:  ط اهلليم٤من َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف  

ششمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ ٜمك،شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ،همتختٙمػ ومٙمقزم٘مؿ، يمٝمٙمٛمل َمٛم٘مؿ أويمق إضمالم وايمٛم  
(1)

. 

صمؿ ي٘مقل:  (يٕمٜمل ذم اًم٘مؼم) يم٤من جيٛمع سملم اًمرضمٚملم ُمـ ىمتغم أطمد طاًمٜمٌل أن : روفمـ صم٣مزم 

شوم٢مذا أؿمػم ًمف إمم أطمدمه٤م ىمدُمف ذم اًمٚمحد ؟يمٙمٗمرآن اأهيام أىمثر أطمًذ »
(2)

. 

أراين دم اظمٛم٣مم أسمًقك زمًقاك همج٣مءين رصمالن أضمدمه٣م أىمػم » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر  

شهمدهمٔمتف إلم إىمػم َمٛمٜمام ،َمـ أطمر. همٛم٣مويم٦م ايمًقاك إصٕمر همٗمٝمؾ رم ىمػم
(3)

. 

سمٔمل٣ملم إىملرام ذي ايمُملٝم٥ٌم  اهللإن َملـ إصملالل » :ط اهللىم٤مل َرؾُمكقل  :٣ملوم وفمـ أيب َمقؽمك  

شاظمًٙمؿ، وضم٣مَمؾ ايمٗمرآن نمغم ايمٕم٣مرم همٝمف واجل٣مدم فمٛمف، وإىمرام ذي ايمًٙمْم٣من اظمٗمًط
(4)

. 

يمٝمس َمٛمل٣م َملـ مل يلرضمؿ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وفمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده ن وم٣مل 

شصٕمغمٞم٣م، وئمرف ذف ىمٌغمٞم٣م
(5)

. 

 ٌ سطٛز دزٚع ايعًِ يف املطاددفط -7
 إن طمْمقرك ًمٙمؾ درس أو حم٤مضة شم٘م٤مم ذم اعمًجد شمٜم٤مل هب٤م صمقاب طمج٦م يم٤مُمٚم٦م. ومٕمـ أيب أُم٤مُم٦م 

ا أو ئمٙمٚملف ىمل٣من يملف ىملٟمصمر ضمل٣مج سمل٣مم َمـ نمدا إلم اظمًجد ٓ يريد إٓ أن يتٔمٙمؿ طمغمً » ىم٤مل: طقمـ اًمٜمٌل 

شضمجف
(6)

وطمْمقره دقمكقة اخلكػم، وإطمٗمك٤مف  . وٓ ي٘مقم ُمـ جمٚمًف إٓ وىمد سمدًم٧م ؾمٞمئ٤مشمف طمًٜم٤مت،

اعمالئٙم٦م ًمف، وإيقاء اهلل ًمف، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل ٟمجده٤م ذم أسمقاب صمقاب اًمٕمٚمؿ
(7)

. 

 فطٌ ايعًِ أٜاّ ايفنت -8

                                                                          

أوًمق إطمالم: هؿ اًمٌك٤مًمٖمقن وىمٞمكؾ: أهكؾ و واًمٜمٝمك: اًمٕم٘مقل.( سم٤مب شمًقي٦م اًمّمٗمقف. 543ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 احلٚمؿ واًمٗمْمؾ.

 ( سم٤مب اًمّمالة قمغم اًمِمٝمٞمد.2389رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب ُمٜم٤موًم٦م إيمؼم.4114  اُمًٜمدً يمؼم، ورواه ُمًٚمؿ ( سم٤مب دومع اًمًقاك إمم ا354ٕ  ٤ماًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘مً رواه  (3)

(، 5954داود  أيب  اًمٌٞمٝم٘مككل ذم ؿمككٕم٥م اإليككامن، وطمًككٜمف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمصو داودرواه أسمككق  ضمًللـ: (1)

 (.5:83(، واعمِمٙم٤مة  ::32وصحٞمص اجل٤مُمع  

أيب  حٞمصوصححف إًم٤ٌم) ذم ص .رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل اًمؽمُمذي طمدي٨م طمًـ صحٞمص صحٝمح: (5)

 .داود: طمؼ يمٌػمٟم٤مأيب  وذم رواي٦م(، 2:31(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  5:54داود  أيب 

 (.97رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (6)

 ( سمتٍمف.:6/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ. ص: ٟمت٤مضملاٟمٔمر يمٞمػ شمٓمٞمؾ قمٛمرك اإل (7)
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أي٤مم اجلٛمؾ سمٕمد ُم٤م يمدت  طًم٘مد ٟمٗمٕمٜمل اهلل سمٙمٚمٛم٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل  :فمـ أيب زم٘مرة وم٣مل 

أن أهؾ ومك٤مرس ىمكد ُمٚمٙمكقا  طعم٤م سمٚمغ رؾمقل اهلل  :أن أحلؼ سم٠مصح٤مب اجلٛمؾ وم٠مىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ ىم٤مل

شيمـ يٖمٙمح ومقم ويمقا أَمرهؿ اَمرأة»: قمٚمٞمٝمؿ سمٜم٧م يمنى ىم٤مل
(1)

. 

 عتصاّ بايهتاب ٚايط١ٓفطٌ اال -9
أيملٝمس سمُملٜمدون أن ٓ إيملف إٓ اهلل »: سم٤مجلحٗم٦م وم٘مك٤مل طيمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  فمـ صمٌغم زمـ َمْمٔمؿ وم٣مل:

همٟمزممملوا همل١من » :ىمك٤مل سمكغم :ىمٚمٜم٤م ش؟ـ فمٛمد اهللوضمده ٓ ذيؽ يمف وأين رؽمقل اهلل وأن ايمٗمرآن صم٣مء َم

هذا ايمٗمرآن ؿمرهمف زمٝمد اهلل وؿمرهملف زمٟميلدي٘مؿ همتٚمًل٘مقا زملف همل١مٞم٘مؿ يملـ هتٙم٘ملقا ويملـ سمّملٙمقا زمٔملده 

شأزمدا
(2)

. 

ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿سمحٌؾ اهلل ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم:  اقمتّم٤مم سم٤مهلل واقمتّم٤مم وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ:

: احلل٨م] ﴾ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿وىم٤مل:، [203آل فمٚمران:] ﴾ڄ ڃڃ

 وآقمتّم٤مم اومتٕم٤مل ُمـ اًمٕمّمكٛم٦م وهكق اًمتٛمًكؽ سمكام يٕمّمكٛمؽ ويٛمٜمٕمكؽ ُمكـ اعمحكذور، [78

آطمكتامء وُمٜمكف ؾمكٛمٞم٧م اًم٘مكالع: اًمٕمقاصكؿ عمٜمٕمٝمك٤م  :واعمخقف وم٤مًمٕمّمٛم٦م: احلٛمٞم٦م وآقمتّمك٤مم

ومح٤ميتٝم٤م وُمدار اًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م: قمغم آقمتّم٤مم سم٤مهلل وآقمتّم٤مم سمحٌٚمف وٓ ٟمجك٤مة 

اًمٕمّمٛمتلم وم٠مُم٤م آقمتّم٤مم سمحٌٚمف: وم٢مٟمف يٕمّمؿ ُمـ اًمْمالًم٦م وآقمتّم٤مم سمكف:  إٓ عمـ متًؽ هب٤مشملم

مم اهلل يم٤مًم٤ًمئر قمغم ـمريكؼ ٟمحكق ُم٘مّمكده ومٝمكق حمتك٤مج إمم هدايك٦م إيٕمّمؿ ُمـ اهلٚمٙم٦م وم٢من اًم٤ًمئر 

اًمٓمريؼ واًمًالُم٦م ومٞمٝم٤م ومال يّمؾ إمم ُم٘مّمده إٓ سمٕمد طمّمقل هذيـ إُمريـ ًمف وم٤مًمكدًمٞمؾ يمٗمٞمكؾ 

إمم اًمٓمريؼ واًمٕمدة واًم٘مقة واًمًالح اًمتك هب٤م حتّمؾ ًمف اًمًالُم٦م  سمٕمّمٛمتف ُمـ اًمْمالًم٦م وأن هيديف

 .ُمـ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ وآوم٤مهت٤م

يقضم٥م ًمف اهلداي٦م واشم٤ٌمع اًمدًمٞمؾ وآقمتّم٤مم سم٤مهلل يقضمك٥م ًمكف اًم٘مكقة واًمٕمكدة  :٣مٓفمتِم٣مم زمحٌؾ اهللهم 

اهلل واًمًالح واعم٤مدة اًمتل يًتٚمئؿ هب٤م رم ـمري٘مف وهلذا اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات اًمًكٚمػ ذم آقمتّمك٤مم سمحٌكؾ 

سمٕمد إؿم٤مرهتؿ يمٚمٝمؿ إمم هذا اعمٕمٜمك وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: متًٙمقا سمديـ اهلل وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: هكق اجلامقمك٦م 

وىم٤مل: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وم٢مهن٤م طمٌؾ اهلل اًمذي أُمر سمف وإن ُم٤م شمٙمرهقن ذم اجلامقم٦م واًمٓم٤مقم٦م ظمػم مم٤م حتٌكقن 

أهؾ اًمتٗمًػم هق اًم٘مكرآن ىمك٤مل ذم اًمٗمرىم٦م وىم٤مل جم٤مهد وقمٓم٤مء: سمٕمٝمد اهلل وىم٤مل ىمت٤مدة واًمًدي ويمثػم ُمـ 
                                                                          

 .إمم يمنى وىمٞمٍمط سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٌل ( 5274رواه اًمٌخ٤مري:   (2)

(، :4. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  رواه اًمٌزار واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمكٜم٤مد ضمٞمكد صحٝمح: (1)

 (.824واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  
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قمـ اًمٜمٌل: إن هذا اًم٘مرآن هق طمٌؾ اهلل وهق اًمٜمقر اعمٌلم واًمِمٗم٤مء اًمٜم٤مومع وقمّمكٛم٦م ُمكـ  اسمـ ُمًٕمقد 

ذم اًم٘مرآن: هق طمٌكؾ اهلل اعمتكلم وهكق  قمـ اًمٜمٌل متًؽ سمف وٟمج٤مة ُمـ شمٌٕمف وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

إهقاء وٓ اتٚمػ سمف إًمًكـ وٓ خيٚمكؼ اًمذيمر احلٙمٞمؿ وهق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وهق اًمذي ٓ شمزيغ سمف 

قمغم يمثرة اًمرد وٓ يِمٌع ُمٜمف اًمٕمٚمامء وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: سمك٠مُمر اهلل وـم٤مقمتكف وٓ شمٗمرىمكقا يمكام شمٗمرىمك٧م اًمٞمٝمكقد 

واًمٜمّم٤مرى وذم اعمقـم٠م ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ قمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمص قمـ أسمٞمف قمـ أيب هريكرة أن رؾمكقل 

وأن  ؾملٝمئ٣ًميرى يم٘مؿ: أن سمٔمٌلدوه وٓ سممملىمقا زملف شمالشًم٣م  ويًخط يم٘مؿشمالشًم٣م  إن اهلل يرى يم٘مؿ» ىم٤مل: اهلل

وإول٣مفم٥م اظمل٣مل : ومٝملؾ وومل٣مل يم٘مؿسمٔمتِمٚمقا زمحٌؾ اهلل مجٝمٔم٣م وأن سمٛم٣مصحقا َمـ وٓه اهلل أَمرىمؿ ويًخط 

 شوىمثرة ايم٠ًمال
(1)

. 

.٤مهق اعمح٤مومٔم٦م قمغم ـم٤مقمتف ُمراىمًٌ  :آقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل وم٣مل ص٣مضم٤م اظمٛم٣مزل:

٘مٞم٤مم سم٤مًمٓم٤مقم٦م ٕضمؾ أن اهلل أُمر هب٤م وأطمٌٝم٤م ٓ عمجكرد اًمٕمك٤مدة أو ويريد سمٛمراىم٦ٌم إُمر: اًم ُٕمره

هكك اًمٕمٛمكؾ سمٓم٤مقمك٦م اهلل  :ذم اًمت٘مكقى ًمٕمٚم٦م سم٤مقمث٦م ؾمقى اُمتث٤مل إُمر يمام ىم٤مل ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م 

قمغم ٟمقر ُمـ اهلل شمرضمق صمقاب اهلل وشمرك ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمغم ٟمقر ُمـ اهلل ا٤مف قم٘مك٤مب اهلل وهكذا هكق 

 ،ش٣م٣م واضمتًل٣مزمً َمـ صل٣مم رَمّمل٣من إيامًٞمل» :ىمقًمف ط رم يمالم اًمٜمٌل اإليامن وآطمت٤ًمب اعمِم٤مر إًمٞمف

اإليامن ُمراىم٦ٌم إُمر و ،وم٤مًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم: هق اًمٓم٤مقم٦م ش٣م نمٖمر يمف٣م واضمت٣ًمزمً َمـ وم٣مم يمٝمٙم٥م ايمٗمدر إيامٞمً »و

آطمتًك٤مب رضمك٤مء صمكقاب اهلل و هق أن يٙمقن اإليامن أُمكر ٓ رء ؾمكقاه :وإظمالص اًم٤ٌمقم٨م

 .ـ اًمٌدقم٦م وآوم٤مت اًمٕمٛمؾ واهلل أقمٚمؿوم٤مٓقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل حيٛمل ُم

وؾمك١ماًمف أن حيٛمكل اًمٕمٌكد  ومٝمق اًمتقيمؾ قمٚمٞمف وآُمتٜم٤مع سمكف وآطمكتامء سمكف وأَم٣م آفمتِم٣مم زملف: 

هق اًمدومع قمـ اًمٕمٌد واهلل يداومع قمـ اًمذيـ  :ويٛمٜمٕمف ويٕمّمٛمف ويدومع قمٜمف وم٢من صمٛمرة آقمتّم٤مم سمف

مم اًمٕمٓم٥م وحيٛمٞمكف ُمٜمكف ومٞمكدومع آُمٜمقا ومٞمدومع قمـ قمٌده اعم١مُمـ إذا اقمتّمؿ سمف يمؾ ؾم٥ٌم يٗمع سمف إ

اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وذ ٟمٗمًف ويدومع قمٜمف ُمقضم٥م أؾمك٤ٌمب  قمٜمف اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات ويمٞمد قمدوه

ىمقة آقمتّم٤مم سمف ومتٙمٜمف ومتٗم٘مد ذم طم٘مف أؾم٤ٌمب اًمٕمٓم٥م ومٞمكدومع قمٜمكف  اًمنم سمٕمد اٟمٕم٘م٤مده٤م سمح٥ًم

ُمقضم٤ٌمهت٤م وُم٤ًٌٌمهت٤م ويدومع قمٜمف ىمدره سم٘مدره وإرادشمف سم٢مرادشمف ويٕمٞمذه سمف ُمٜمف
(2)

. 

 وأَم٣م همّمؾ آفمتِم٣مم زم٣ميمًٛم٥م: 

يك٤م  :ىمك٤مًمقا شىمؾ أَمتل يدطمٙمقن اجلٛمل٥م إٓ َملـ أزملك» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  همٔمـ أيب هريرة 

                                                                          

 .سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ يمثرة اعم٤ًمئؾ ُمـ همػم طم٤مضم٦م( 2826رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (.573-2/571  ج اًم٤ًمًمٙملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿُمدار (1)
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شَمـ أؿم٣مفمٛمل دطمؾ اجلٛم٥م وَمـ فمِم٣مين همٗمد أزمك» :رؾمقل اهلل وُمـ ي٠مسمك ىم٤مل
(1)

. 

 إن يم٘مؾ فمٚمؾ ذة ويم٘مؾ ذة همؼمة همٚمـ ىم٣من»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  فمٚمرو وم٣مل:زمـ فمـ فمٌد اهلل  

شهمؼمسمف إلم ؽمٛمتل همٗمد اهتدى وَمـ ىم٣مٞم٦م إلم نمغم ذيمؽ همٗمد هٙمؽ
(2)

. 

 سم٣ٌمع ايمًٛم٥ماشمٚمرات  
(3)

:-

 .أهن٤م ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة ُمـ آظمتالف -2

.أهن٤م ؾمٌٞمؾ اًمٗمٙم٤مك ُمـ آومؽماق -1

.أهن٤م ؾمٌٞمؾ اهلداي٦م ُمـ اًمْمالل -3

.طأن اًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م ذف اًمٜم٦ًٌم إمم اًمرؾمقل  -1

.ؾمٌؾ اًمِمٞمٓم٤من أٟمٜم٤م سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م ٟمٜمٗمؽ ُمـ -5

.أٟمٜم٤م سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م يرومع اعمًٚمٛمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ ؾمٛم٦م اًمذل واهلقان -6

.أن ومٞمٝم٤م شمِمخٞمص اًمداء واًمدواء -7

.أن ومٞمٝم٤م حتّمٞمؾ اًمنمع مجٞمٕمف -8

.أن هب٤م يٙمقن مت٤مم ص٤مًمص وُمٙم٤مرم إظمالق -9

 .أن هب٤م يٜمجق اعمًٚمؿ ُمـ اًمٕمذاب إًمٞمؿ ُمـ اًمٜمػمان -20

.اجلٜم٦مأن هب٤م يٜم٤مل اعمًٚمؿ دظمقل  -22

 .أن هب٤م يٙمقن إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م -21

 فطٌ ايدع٠ٛ إىل اهلل -11
 ويٙمٗمٞمٝمك٤م اًمنميٕم٦م، ذم قم٤مًمٞم٦م ُمٜمزًم٦م هل٤م قمٔمٞمٛم٦م، وىمرسم٦مضمٚمٞمٚم٦م،  وفمٞمٗم٦م شمٕم٤ممم: اهلل إمم اًمدقمقة إن 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وأشم٤ٌمقمٝمؿ اًمرؾمؾ وفمٞمٗم٦م يمقهن٤م وُمٜمزًم٦م ٤مذومً 
(4)

 

 ،[36ايمٛمحللؾ:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴿ سمٔملل٣ملم: وملل٣مل

                                                                          

 .ط سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل( 7962اًمٌخ٤مري   (2)

. واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليكامن، وصكححف إًمٌك٤م) ذم قم٤مصؿ واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحفأيب  رواه اسمـ صحٝمح: (1)

 (.67(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3263صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.4، 3.  ص:حمٛمد قمٛمر سم٤مزُمقلومْمؾ اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م /  (3)

اًمٜم٤مذ دار اإلُمك٤مم ُم٤مًمكؽ  –( اًمٓمٌٕم٦م إومم 5. ص: اًمٕمٜمزي ومرطم٤من سمـ قمزيز / اًمٌّمػمة ذم اًمدقمقة إمم اهلل (1)

 ُمقىمع اإلؾمالم. –م 3116-هك2537 –أسمق فمٌل  –
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 ک      ک      ک   ک      ڑ    ژڑ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ      ڌڎ      ڌ        ڍ    ڍ      ڇ      ڇ ﴿ :شمٕمككك٤ممم وىمككك٤مل

 .[208]يقؽمػ: ﴾گ گ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ﴿ سمٔمللل٣ملم: وومللل٣مل

 .[265]ايمٛم٣ًمء: ﴾ڑ ک

 ضمك٤مءت وُم٤م سمف اإليامن إمم اًمدقمقة :هل ،اهلل إمم اًمدقمقة :اهلل رمحف سمٝمٚمٝم٥م ازمـ اإلؽمالم ؾمٝمخ وم٣مل 

 أُمروا ومٞمام وـم٤مقمتٝمؿ ،سمف أظمؼموا ومٞمام سمتّمدي٘مٝمؿ رؾمٚمف سمف
(1)

.

، احلكؼ إمم وًمػمؿمكدوهؿ، وًمٞمٗم٘مٝمقهؿ ًمٞمٕمٚمٛمقهؿ; اًمٜم٤مس إمم اًمدقم٤مة يٌٕم٨م ط اًمرؾمقل يم٤من وًم٘مد

، واضمٌك٦م شمٕمك٤ممم اهلل إمم اًمكدقمقة أن ومٝمٛمكقا، قمٚمكٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م إن سمؾ، ُمًت٘مٞمؿ ساط وإمم

 سمكؾ، ظمٚمٗمٝمكؿ ُمكـ أىمقاُمٝمؿ سمدقمقة ًمٞم٘مقُمقا; وشمٗم٘مٞمٝمٝمؿ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ط اًمرؾمقل سم١ًمال ٤مدرونيٌ ومٙم٤مٟمقا

 ذم  قمٌك٤مس اسمكـ ومٕمكـ، واضمك٥م شمٌٚمٞمٖمٝم٤م وأن، شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمدقمقة أمهٞم٦م يدرك ٤مطمديثً  يًٚمؿ ُمـ يم٤من

 ُمكـ إًمٞمكف وٟمكدقمق، سمكف ٟمٕمٛمكؾ سمك٠مُمر ومٛمرٟمك٤م، اهلل رؾمكقل يك٤م: ىمك٤مًمقا»: وومٞمكف اًم٘مكٞمس قمٌد وومد طمدي٨م

شوراءٟم٤م
(2)

. 

 وذائكع ورؾمكقًمف شمٕمك٤ممم سمك٤مهلل سمك٤مإليامن إُمكر سم٤مب :َمًٙمؿ اإلَم٣مم صحٝمح دم فمٙمٝمف زُمقَب  وومد

يٌٚمٖمف مل ُمـ وشمٌٚمٞمٖمف وطمٗمٔمف قمٜمف واًم١ًمال إًمٞمف واًمدقم٤مء اًمديـ
(3)

. 

 .اًمٜمكقر إمم اًمٔمٚمكامت ُمكـ إلظمكراضمٝمؿ وذًمؽ شمٕم٤ممم; اهلل إمم اًمدقمقة ُمـ هلؿ سمد ٓ اًمٜم٤مس ٕن

 فمٚمكامت وُمكـ، اًمًٜم٦م ٟمقر إمم اًمٌدع فمٚمامت وُمـ، إلؾمالما ٟمقر إمم واًمٙمٗمر اًمنمك فمٚمامت ُمـو

 .سمحًٌف يمؾ ،اًمٕمٚمؿ ٟمقر إمم اجلٝمؾ فمٚمامت وُمـ، واهلداي٦م اًمٓم٤مقم٦م ٟمقر إمم اعمٕم٤ميص

ودقمكقة اًمرؾمكؾ قمٚمكٞمٝمؿ  واًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم هل اًمدقمقة إمم ذيٕم٦م اهلل اعمقصٚم٦م إمم يمراُمتف

  اًمّمالة واًمًالم شمدور قمغم صمالصم٦م أُمقر:

 ًٓ  وم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف.ُمٕمر - أو

  ُمٕمروم٦م ذيٕمتف اعمقصٚم٦م إمم يمراُمتف. - ٣مشم٣مٞمٝمً 

 ُمٕمروم٦م اًمثقاب ًمٚمٓم٤مئٕملم واًمٕم٘م٤مب ًمٚمٕم٤مصلم. - ٣مشم٣ميمثً 

واًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم أطمد أريم٤من إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل ٓ يكتؿ اًمكرسمص إٓ هبك٤م يمكام ىمك٤مل اهلل  
                                                                          

 (. 268/  26   اًمٗمت٤موى جمٛمقع (2)

 (.6142( وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  47:3داود  أيب  صححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـو رواه أسمق داود، (1)

 م.2:65 -هك2485 –سمػموت  –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  .(. ط2/36.  ُمًٚمؿ اٟمٔمر صحٞمص (3)
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ﴿شمٕمككككككك٤ممم: 

 .[3-2ٌم:ايمٔم] ﴾ٺ ٺ ٺ

واًمتقايص سم٤مًمّمؼم يٚمزم ُمٜمف اًمدقمقة إمم اًمّمؼم  ،وم٢من اًمتقايص سم٤محلّؼ يٚمزم ُمٜمف اًمدقمقة إمم احلؼ 

قمغم ديـ اهلل شمٕم٤ممم ذم أصقًمف وومروقمف
(1)

. 

أُمك٤م سم٤مًمٜمًك٦ٌم ًمكقٓة إُمكقر، وُمكـ هلكؿ اًم٘مكدرة  رمحلف اهلل:زمـ زم٣مز  زفمٌد ايمٔمزيويٗمقل ايمُمٝمخ  

 .أن يٌٚمٖمقا اًمدقمقة إمم ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ُمـ إىمٓم٤مر اًمقاؾمٕم٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمقاضم٥م أيمثر، وقمٚمٞمٝمؿ

إمم اٟمتِم٤مر اًمدقمقة إمم اعم٤ٌمدئ اهلداُم٦م وإمم اإلحل٤مد وإٟمٙمك٤مر رب اًمٕمٌك٤مد،  اوٟمٔمرً  :٣مويٗمقل أيًّم  

وإٟمٙم٤مر اًمرؾم٤مٓت، وإٟمٙم٤مر أظمرة، واٟمتِم٤مر اًمدقمقة اًمٜمٍمكاٟمٞم٦م ذم اًمٙمثكػم ُمكـ اًمٌٚمكدان وهمكػم 

ذًمؽ ُمـ اًمدقمقات اعمْمٚمٚم٦م
(2)

. 

ًٌك٤م قم٤مًُمكاًمٞمقم أصٌح٧م ومرًو  هذا، وم٢من اًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ إمم اٟمٔمرً   قمكغم مجٞمكع ٤م٤م وواضم

واًمكدقمقة  .اًمٕمٚمامء وقمغم مجٞمع احلٙم٤مم اًمذيـ يديٜمقن سم٤مإلؾمالم، ومرض قمٚمٞمٝمؿ أن يٌٚمٖمقا ديكـ اهلل

إمم اهلل ومْمٚمٝم٤م قمٔمٞمؿ ومٝمل ُمٝمٛم٦م اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء، وهؿ أذف اخلٚمؼ وأيمرُمٝمؿ قمكغم اهلل، وهكؿ 

اهلل هلداي٦م اًمٌنم، واًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، وىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمدقمقة أقمٔمكؿ شمنمكيػ اًمذيـ اظمت٤مرهؿ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک ﴿هلككككؿ.. ىمكككك٤مل شمٕمكككك٤ممم: 

 .[208يقؽمػ:] ﴾گ گ

 يمت٤مسمكف،طمٞم٨م ذم ذًمكؽ شمٕم٤ممم اهلل سملم يمام سمّمػمة قمغم شمٙمقن أن اًمدقمقة هذه صح٦م ذط وُمـ 

 .﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴿:ىم٤مل

 اهلل قمٜمكد ُمكـ لزا اعمٜمَك اًمكقطمل ُمكـ اًمدًمٞمؾ قمغم اعمٌٜمل اعم١مصؾ اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ هل :ِمغمةوايمٌ 

 وسمرهك٤من وي٘مكلم قمٚمؿ قمغم: أي أٟمزًمف، ومٞمام شمٕم٤ممم اهلل عمراد واًمٗمٝمؿ، ط رؾمقًمف ًم٤ًمن وقمغم ،شمٕم٤ممم

 طمك٤مل وذم ،اًمكدقمقة أؾمكٚمقب وذم ،شمريمكف إمم يكدقمق وومكٞمام ،ومٕمٚمكف إمم يكدقمق ومٞمام وقم٘مكم ذقمل

 .ذًمؽ ذم اًمّمحٞمص اًمٓمريؼ قكوؾمٚم ،اعمدقمقيـ

 هقم٤من ،ُمتلم همػم أؾم٤مؾمٝم٤م ُمٝمٚمٝمٚم٦م دقمقة وم٢مهن٤م اًمٌّمػمة :وهق ايمممط هذا َمـ ختٙمق دفمقة وأي 

 .ومقىمف ُمـ اًمً٘مػ ومٞمخر ويت٘مقض يٜمٝم٤مر ُم٤م

 سمكف وشم٘مكقم ،احلكؼ سمف ويتٌلم ،اًمّمقاب سمف حيّمؾ ٕٟمف ;سمّمػمة اًمٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل ؾمٛمك وًمذًمؽ 
                                                                          

 (.3، 2آقمتدال ذم اًمدقمقة اسمـ قمثٞمٛملم. ص:   (2)

 (.27  ص: –اًمدقمقة إمم اهلل وأظمالق اًمدقم٤مة / اسمـ سم٤مز  (1)
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 .يًتح٘مف ُمـ إمم احلؼ ُيقصؾ أن اًمٌّمػمة ٤مطم٥مًمّم ويٛمٙمـ ،اًم٤ٌمـمؾ سمف ويردع ،احلج٦م

 :سم٤مًمٌمكء شمفوسمٍما  ،قمرومف :إُمر وسمٍم ،سمف قمٚمؿ سم٤مًمٌمء سمٍُم  :ي٘م٤مل ،اًمٌّمػمة :ايمٌِمغمة َمٔمٛمك 

 .ًمف أووحتف

 .اًمٕمٚمؿ درضم٤مت أقمغم وهل واخلؼمة واًمٕمٚمؿ واًمٗمٓمٜم٦م اإلدراك ىمقة :وهل 

 .وٟمٔمر سمّمػمة ذو :ايمٔمٙمقم دم يمٙمٚمحٗمؼ يٗم٣مل ويمذيمؽ

 هكذه شمٙمكقن وىمد ُمتٕمددة، ُمٕم٤منٍ  هل٤م اًمٌّمػمة :أن يرى ايمٔمٙمؿ أهؾ َمـ ايمتحٗمٝمؼ يذو َمـ وىمثغم 

 .اًمٙمالم ًمف ُي٤ًمق ُم٤م طم٥ًم قمغم اعمٕم٤م)

 .واًمٕم٘مكم اًمنمقمل واًمؼمه٤من واًمٞم٘ملم، واحلج٦م، واًمتح٘مؼ، اعمٕمروم٦م، :ايمٌِمغمة َمٔم٣مين همٚمـ 

 وًمٚم٘مٚمكقب ،سم٦ًماًمٞم٤م ًمألرض يم٤معم٤مء ًمألرواح ومٝمق ،اًم٘مٚم٥م يٜمػم اًمذي اًمٕمٚمؿ :هل إذا هم٣ميمٌِمغمة 

 .ًمٚمٌٍم يم٤مًمْمٞم٤مء

 إًمٞمف، يدقمق سمام اًم كقم٤مًم اهلل إمم اًمداقمٞم٦م يٙمقن أن :همٜمل زمِمغمة فمعم سمٔم٣ملم اهلل إلم ايمدفمقة َمٔمٛمك وأَم٣م 

 اهلل إمم اًمكدقمقة سمٓمري٘مك٦مأيًْمك٤م  ٤موقم٤معًمك ويٜمٗمٕمٝمؿ، هلؿ يّمٚمص ُم٤م وإيّم٤مل اعمدقمقيـ سمح٤مل اًم كوقم٤مًم

 ُمكع ،قمٚمكٞمٝمؿ اهلل روكقان إُمك٦م ؾمكٚمػ قمٚمٞمف وُم٤م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٜمّمقص ذًمؽ يمؾ ُم١مـمرا ،شمٕم٤ممم

قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمقؾم٤مئؾ وشمرك ،اعمت٤مطم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمقؾم٤مئؾ سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م إظمذ
(1)

. 

 طمًك٥م قمكغم أطمد يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم شمٙمقن اعمدقمقيـ طم٤مل ذم اًمٌّمػمة إن :ايمًٔمدي ُمٝمخيمووم٣مل ا 

 ٕهؿسمك٤م واًمٌكداءة ،سم٤مجلٝمكؾ ٓ سمك٤مًمٕمٚمؿ اًمكدقمقة احلٙمٛمك٦م وُمكـ ،واٟم٘مٞمك٤مده وىمٌقًمف ،وومٝمٛمف طم٤مًمف

 اٟم٘مك٤مد ومك٢من ،واًمٚمكلم وسمك٤مًمرومؼ ،أشمكؿ ىمٌقًمكف يٙمقن وسمام ،واًمٗمٝمؿ إذه٤من إمم وسم٤مٕىمرب ،وم٤مٕهؿ

 سم٤مًمؽمهمٞمك٥م اعم٘مكرون واًمٜمٝمكل إُمر وهق ،احلًٜم٦م سم٤معمققمٔم٦م اًمدقمقة إمم ُمٕمف ومٞمٜمت٘مؾ وإٓ سم٤محلٙمٛم٦م

 اعمْمك٤مر ُمكـ واًمٜمكقاهل ،وشمٕمكداده٤م اعمّمك٤مًمص ُمكـ إواُمكر قمٚمٞمكف شمِمكتٛمؾ سمكام إُم٤م ،واًمؽمهٞم٥م

 اهلل أقمكد ُمك٤م سمكذيمر وإُمك٤م ،سمكف ي٘مكؿ مل ُمكـ وإه٤مٟمك٦م ،اهلل سمديـ ىم٤مم ُمـ إيمرام ذيمر وإُم٤م ،اده٤موشمٕمد

 ومك٢من ،وأضمكؾ اًمٕم٤مضمؾ اًمٕم٘م٤مب ُمـ ًمٚمٕم٤مصلم أقمد وُم٤م ،وأضمؾ اًمٕم٤مضمؾ اًمثقاب ُمـ ًمٚمٓم٤مئٕملم

 ،أطمًكـ هكل سمك٤مًمتل لجك٤مدَ ومٞمُ  ،اًم٤ٌمـمكؾ إمم داقمٞم٦م يم٤من أو ،طمؼ قمٚمٞمف هق ُم٤م أن يرى اعمدقمق يم٤من

 سم٤مٕدًمك٦م قمٚمٞمكف آطمتجك٤مج :ذًمكؽ وُمـ ،وٟم٘ماًل  قم٘ماًل  ٓؾمتج٤مسمتف أدقمك شمٙمقن لاًمت اًمٓمرق وهل

 ،ُمِمك٤ممت٦م أو ظمّم٤مم إمم اعمج٤مدًم٦م شم١مدي وأٓ ،اعم٘مّمقد طمّمقل إمم أىمرب وم٢مٟمف ،يٕمت٘مده٤م يم٤من اًمتل

                                                                          

 .(:2/6  اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ ،(5/76  اًمٕمرب ًم٤ًمن( و25-:اًمٌّمػم ذم اًمدقمقة إمم اهلل. ص:   اٟمٔمر (2)
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 ٓ احلكؼ إمم اخلٚمكؼ هدايك٦م ُمٜمٝمك٤م اًم٘مّمد يٙمقن سمؾ ،ُمٜمٝم٤م اًمٗم٤مئدة حتّمؾ وٓ سمٛم٘مّمقده٤م شمذه٥م

 وٟمحقه٤م اعمٖم٤مًم٦ٌم
(1)

. 

 ٣م ؾ ايمدفمقة وايمدفم٣مة:همّم 

  ًٓ ًٓ  ،اًمدقمقة إمم اهلل أطمًـ إىمقال :أو چ ﴿ي٘مكقل اهلل شمٕمك٤ممم:  ،واًمدقم٤مة أطمًـ اًمٜم٤مس ىمق

 .[33]همِمٙم٦م: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ة هذا اهلل، صٗمقة هذا اهلل، وزم هذا اهلل، طمٌٞم٥م هذا وم٣مل احلًـ ايمٌٌمي:  أطم٥م هذا اهلل، ظِمػَمَ

 وقمٛمؾ دقمقشمف، ُمـ ومٞمف اهلل أضم٤مب ُم٤م إمم اًمٜم٤مس ودقم٤م دقمقشمف، ذم هللا أضم٤مب اهلل، إمم إرض أهؾ

 .اهلل ظمٚمٞمٗم٦م هذا اعمًٚمٛملم، ُمـ إٟمٜمل :وىم٤مل إضم٤مسمتف، ذم ٤مص٤محلً 

 أومم ط اهلل ورؾمقل ،ُمٝمتدٍ  ٟمٗمًف ذم وهق ،ظمػم إمم دقم٤م ُمـ يمؾ ذم قم٤مُم٦م وهذه :ىمثغم ازمـ وم٣مل

 ...سمذًمؽ
(2)

. 

 :ٌٞم٤مء واًمرؾمؾاًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم وفمٞمٗم٦م إٟم ٣م:شم٣مٞمٝمً  

 ظمٚمٗمك٤مء وهكؿ وأشمٌك٤مقمٝمؿ اعمرؾمكٚملم وفمٞمٗم٦م هل شمٕم٤ممم اهلل إمم وم٤مًمدقمقة وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل: 

 ًمكف ووكٛمـ إًمٞمكف ٟمزلأ ُم٤م يٌٚمغ أن رؾمقًمف أُمر ىمد ؾمٌح٤مٟمف واهلل هلؿ شمٌع واًمٜم٤مس أممٝمؿ ذم اًمرؾمؾ

 يك٤مهؿإ وقمّمكٛمتف اهلل طمٗمكظ ُمكـ هلكؿ أُمتف ُمـ قمٜمف اعمٌٚمٖمقن وهٙمذا اًمٜم٤مس ُمـ وقمّمٛمتف طمٗمٔمف

 وًمكق قمٜمكف سمٚمكغ عمـ ودقم٤م آي٦م وًمق قمٜمف سم٤مًمتٌٚمٞمغ اًمٜمٌل أُمر وىمد هلؿ وشمٌٚمٞمٖمٝمؿ سمديٜمف ىمٞم٤مُمٝمؿ سمح٥ًم

 يٗمٕمٚمكف اًمتٌٚمٞمكغ ذًمكؽ ٕن اًمٕمدو ٟمحقر إمم اًمًٝم٤مم شمٌٚمٞمغ ُمـ أومْمؾ إُم٦م إمم ؾمٜمتف وشمٌٚمٞمغ ٤مطمديثً 

 اهلل ضمٕمٚمٜمك٤م ؿأممٝمك ذم وظمٚمٗم٤مؤهؿ إٟمٌٞم٤مء ورصم٦م إٓ سمف شم٘مقم ومال اًمًٜمـ شمٌٚمٞمغ وأُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 ويمرُمف سمٛمٜمف ُمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم
(3)

. 

 وُمـ ىم٤مم هب٤م ومٚمف رمح٦م ُمـ اهلل ،اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم هل اًمٗم٤مرق سملم اعم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم  ٣م:شم٣ميمثً 

شمٕم٤ممم:  ڱ ﴿ًم٘مقًمف  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ 

 .[72]ايمتقزم٥م: ﴾ھ ھ

 واعمٜمك٤موم٘ملم، اعمك١مُمٜملم سملم ٤مومرىمً  اعمٜمٙمر قمـ اًمٜمٝملو سم٤معمٕمروف إُمر شمٕم٤ممم ومجٕمؾ وم٣مل ايمٗمرؿمٌل:

                                                                          

 .(563/  2:  : ًمٚمِمٞم: / اًمًٕمدياعمٜم٤من يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم (2)

 م.:::2-هك2531اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  - واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار .ط (.:8/28اسمـ يمثػم   شمٗمًػم (1)

 (.:35ضمالء إومٝم٤مم  ص:  (3)
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 إمم اًمكدقم٤مء ورأؾمكٝم٤م اعمٜمٙمكر، قمكـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر اعم١مُمـ أوص٤مف أظمص أن قمغم ومدل

 .اإلؾمالم

وًمذًمؽ عم٤م وصػ اهلل شمٕم٤ممم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مخلػمي٦م وضمٕمٚمٝم٤م ظمػم إُمؿ، ذيمر صكٗم٦م إُمكر  

ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ :ذه إُم٦م وم٘مك٤مل قمكز ُمكـ ىم٤مئكؾسم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر صٗم٦م ممٞمزة هل

 .[220]آل فمٚمران: ﴾ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 قمٚمكٞمٝمؿ اًمثٜمك٤مء هكذا ذم ُمٕمٝمكؿ دظمؾ اًمّمٗم٤مت هبذه إُم٦م هذه ُمـ اشمّمػ ومٛمـ :ىمثغم ازمـ وم٣مل

 هقمك٦م اًمٜم٤مس ُمـ رأى طمجٝم٤م طمج٦م ذم  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن سمٚمٖمٜم٤م :ىمت٤مدة ىم٤مل يمام هلؿ واعمدح

 ومٚمٞم١مدِّ  إُم٦م شمٚمؽ ُمـ يٙمقن أن هه ُمـ :ىم٤مل صمؿ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :أي٦م هذه وم٘مرأ

ومٞمٝم٤م اهلل ذط
(1)

. 

چ چ ڇ ڇ ﴿ :زمٗمقيملف اهلل ذَمٜملؿ ايملذيـ ايم٘مت٣مب أهؾ أؾمٌف زمذيمؽ يتِمػ مل وَمـ

 .[79]اظم٣م دة: ﴾ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

وأَملر زمل٣مظمٔمروف » ىم٤مل: طأن رؾمقل اهلل  قمـ أيب ذر  :اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم صدىم٦م ٣م:رازمٔمً 

شٛم٘مر صدوم٥مصدوم٥م، وهنل فمـ اظم
(2)

. 

  ًً ڳ ڳ ﴿اًمدقمقة إمم اهلل ؾمٌٞمؾ اًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: وذًمؽ ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم:  ٣م:طم٣مَم

 .[201]آل فمٚمران: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 ومجٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم دقمقهتؿ إمم اهلل ؾم٥ٌم ومالطمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 هلكذا ُمتّمكدي٦م إُمك٦م ُمكـ ومرىمك٦م شمٙمكقن نأ :أيك٦م هذه ُمـ واعم٘مّمقد :اهلل رمحف ىمثغم ازمـ وم٣مل

٤ًٌم يم٤من وإن ،اًمِم٠من سمحًٌف إُم٦م ُمـ ومرد يمؾ قمغم واضم
(3)

. 

 !!اوومخرً  اوقمزً  ٤مذومً  هب٤م ومٙمٗمك ،يمثػمة اًم٤ٌمب هذا ذم وإطم٤مدي٨م وأي٤مت

: ؿمكٞمًئ٤ماًمداقمل إمم اهلل يٙمت٥م ًمف ُمثؾ أضمقر ُمـ قمٛمؾ دقمقشمف ٓ يٜم٘مص ُمكـ أضمكقرهؿ  ٣م:ؽم٣مدؽًم 

وُمـ دقم٤م إمم اًمّمالة ومٚمف ُمثؾ أضمكقر  ،اًمٜم٤مس ومٚمف ُمثؾ أضمقرهؿومٛمـ طم٨م قمغم اًمّمدىم٦م ومتّمدق 

 . واًمكدًمٞمؾ قمكغم ذًمكؽ ُمك٤م ؿمكٞمًئ٤موٓ يكٜم٘مص ُمكـ أضمكقرهؿ  ،ُمـ صٚمقا ٕضمؾ دقمقشمكف وهٙمكذا

َمـ دل فمعم طمغم همٙملف َمثلؾ أصملر »:طىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 
                                                                          

 (.3/214اسمـ يمثػم   شمٗمًػمواٟمٔمر  (8723( طمدي٨م رىمؿ:  8/213 ضمرير اسمـ رواه (2)

 .صالة اًمْمحكاؾمتح٤ٌمب  سم٤مب( 831ُمًٚمؿ   رواه (1)

 (.2:/3اسمـ يمثػم   شمٗمًػم (3)
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شهم٣مفمٙمف
(1)

. 

إلم هدى ىم٣من يمف َمـ إصمر َمثؾ أصمقر َملـ  َمـ دفم٣م» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

، وَمـ دفم٣م إلم واليم٥م ىم٣من فمٙمٝمف َمـ اإلشمؿ َمثؾ آشم٣مم َمـ سمٌٔملف ؾمٝمًئ٣مسمٌٔمف، ٓ يٛمٗمص ذيمؽ َمـ أصمقرهؿ 

شؾمٝمًئ٣مٓ يٛمٗمص َمـ آشم٣مَمٜمؿ 
(2)

.

 ًٓ هٜم٤مك ُمـ يٕمٛمكؾ سمكام دقمك٤م إًمٞمكف ُمكـ  ام ُم٤م دومٝمٜمٞمئ٤م ًمٚمداقمٞم٦م يٛمقت ويًتٛمر إضمر ًمف ُمقصق

 اخلػم.

 قمٜمكف وصكص وضمكؾ، قمكز اهلل إمم اًمكدقمقة ومْمؾ قمغم يدل وهذا رمحف اهلل: -٣مزوم٣مل ايمُمٝمخ ازمـ زم

 طملغم اواضملًد  رصماًل  زمؽ اهلل هيدي ٕن همقاهلل»: وأرو٤مه  ًمٕمكم ىم٤مل أٟمف - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

شايمٛمٔمؿ محر َمـ يمؽ
(3)

جيلء ايمٛمٌل وَمٔمف ايمرصمالن وجيلء ايمٛمٌل وَمٔمف ايمثالشم٥م، وأىمثر » :طوىمقًمف  .

احلدي٨م ش ..َمـ ذيمؽ
 (4)

. 

 ومٝمداي٦م ُم١مُمـ وًمق واطمد حت٘مٞمؼ هلدف قمٔمٞمؿ ُمـ أهداف اًمرؾم٤مٓت.

 اهلل إمم اًمكداقمل وأن اًمٕمٔمكٞمؿ، اخلكػم ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م اهلل إمم اًمدقمقة ومْمؾ قمغم يدًمٜم٤م أيًْم٤م وهذا

 أهيك٤م وشمٕمٓمكك اعماليكلم، آٓف يمك٤مٟمقا وًمكق يديكف، قمغم اهلل هداه ُمـ أضمقر ُمثؾ يٕمٓمك وقمال ضمؾ

 أنأيًْمك٤م  يتْمص وهبذا اًمٕمٔمٞمؿ، اخلػم هبذا اهلل إمم اًمداقمٞم٦م أهي٤م ًمؽ ٤مومٝمٜمٞمئً  أضمقرهؿ، ُمثؾ اًمداقمٞم٦م

 ٟمٌٞمٜمك٤م يٕمٓمكك قمٔمٞمٛمك٦م ٟمٕمٛمك٦م ُمـ هل٤م ومٞم٤م أشم٤ٌمقمف، أضمقر ُمثؾ يٕمٓمك وًمٚمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمكغم ودهلكؿ اهلل، رؾمك٤مًم٦م سمٚمٖمٝمكؿ ٕٟمكف اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم أشم٤ٌمقمف أضمقر ُمثؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمّمكالة قمٚمكٞمٝمؿ أشمٌك٤مقمٝمؿ أضمكقر ُمثكؾ يٕمٓمكقن اًمرؾمكؾ وهٙمكذا م،واًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف اخلػم

 ًمدقمقشمؽ، واًم٘م٤مسمٚملم أشم٤ٌمقمؽ أضمقر ُمثؾ شمٕمٓمك زُم٤من يمؾ ذم اًمداقمٞم٦م أهي٤م يمذًمؽ وأٟم٧م واًمًالم،

إًمٞمف وؾم٤مرع اًمٕمٔمٞمؿ اخلػم هذا وم٤مهمتٜمؿ
(5)

. 
                                                                          

ُمًكٕمقد أيب  ( سم٤مب ومْمؾ إقم٤مٟم٦م اًمٖمك٤مزي ذم ؾمكٌٞمؾ اهلل سمٛمريمكقب وهمكػمه ُمكـ طمكدي٨م29:4رواه ُمًٚمؿ  (2)

 .إٟمّم٤مري

 ( سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م وُمـ دقم٤م إمم هدى أو والًم٦م.3785رواه ُمًٚمؿ   (1)

 ( سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم.3517إمم اإلؾمالم وُمًٚمؿ   طسم٤مب دقم٤مء اًمٜمٌل ( 3894رواه اًمٌخ٤مري   (3)

( 5395  ُم٤مضمكفصكحٞمص اسمكـ وصححف إًم٤ٌم) ذم ؾمٕمٞمد، أيب  ُمـ طمدي٨مرواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف  صحٝمح: (1)

 (.9144  صحٞمص اجل٤مُمعو

 (. سمتٍمف.32ص:   –اًمدقمقة إمم اهلل وأظمالق اًمدقم٤مة / اسمـ سم٤مز  (5)
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 د شمٕم٤ممم أضمر قمٔمٞمؿ: وذًمكؽ عمك٤م ورُمـ دقم٤م إمم اهلل وم٤مهتدى سمدقمقشمف رضمؾ ومٚمف قمٜمد اهلل ٣م:ؽم٣مزمٔمً  

همقاهلل ٕن هيدي اهلل زملؽ » :ىم٤مل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  طذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أن رؾمقل اهلل 

شا طمغم يمؽ َمـ محر ايمٛمٔمؿواضمًد رصماًل 
(1)

. 

 طأن رؾمكقل اهلل  اًمداقمل إمم اهلل شمٕم٤ممم شمًتٖمٗمر ًمف مجٞمع اًمٙم٤مئٜمك٤مت: قمكـ قم٤مئِمك٦م  شم٣مَمٛم٣م: 

 .شايمٌحرَمٔمٙمؿ اخلغم يًتٕمٖمر يمف ىمؾ رء ضمتك احلٝمت٣من دم » ىم٤مل:

شاخلٙمؼ ىمٙمٜمؿ يِمٙمقن فمعم َمٔمٙمؿ اخلغم ضمتك ضمٝمت٣من ايمٌحر» ودم رواي٥م:
(2)

. 

ىمك٤مل: ىمك٤مل  إقمكغم: قمكـ أيب أُم٤مُمك٦م  اًمداقمل إمم اهلل يثٜمك قمٚمٞمف اهلل شمٕمك٤ممم ذم اعمكإل سم٣مؽمٔم٣م: 

إن اهلل وَمال ٘متلف وأهلؾ ايمًلاموات وإرض ضمتلك ايمٛمٚمٙمل٥م دم صمحرهل٣م وضمتلك » :طرؾمقل اهلل 

شؿ ايمٛم٣مس اخلغماحلقت يمٝمِمٙمقن فمعم َمٔمٙم
(3)

. 

ڇ ڇ ﴿ :ط٤م ٟمٌٞمكف اًمٙمكريؿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـمًٌ  :اًمدقم٤مة إمم اهلل قمغم سمّمػمة وقمٚمؿ ا:فم٣مًذ 

 .[208]يقؽمػ:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ

يكدقمقا  طومٌلم ؾمٌح٤مٟمف أن رؾمكقل اهلل  :(ذم  اًمدقمقة وأظمالق اًمدقم٤مة وم٣مل ازمـ زم٣مز رمحف اهلل: 

وهؿ اًمدقم٤مة إمم  طوأن أشم٤ٌمع اًمرؾمقل  ،ف ومْمؾ اًمدقمقةومٝمذا ومٞم ،وأن أشم٤ٌمقمف يمذًمؽ، قمغم سمّمػمة

وذم هكذا ذف هلكؿ  ،وُمك٤م يٜمٝمكك قمٜمكف ،واًمٌّمػمة هل اًمٕمٚمؿ سمام يدقمقا إًمٞمكف ،سمّمػمة قمغم ؾمٌٞمٚمف

وشمٗمْمٞمؾ
(4)

. 

أن  ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٜمْمك٤مرة اًمقضمكف: قمكـ اسمكـ ُمًكٕمقد طدقم٤م اًمٜمٌل  ضم٣مدي فممم:

ضم٣مَمؾ همٗمف نمغم همٗمٝملف  ب  ٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م شمؿ زمٙمٕمٜم٣م فمٛمل همرُ ا ؽمٚمع َم اهلل فمًٌد ٞمي  »ىم٤مل:  طرؾمقل اهلل 

شضم٣مَمؾ همٗمف إلم َمـ هق أهمٗمف َمٛمف ب  ورُ 
(5()6)

. 

                                                                          

 .ـم٤مًم٥مأيب  سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم سمـ (3517(، وُمًٚمؿ  45:9(،  3958(،  3894رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.4135(، واًمّمحٞمح٦م  6994صححف إًم٤ٌم) ذم اجل٤مُمع  رواه اًمٌزار، واًمٓمؼما) ذم إوؾمط، و صحٝمح: (1)

، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمصرواه اًمؽمُمذي  صحٝمح: (3)

 (.92حٞمص اًمؽمهمٞم٥م  (، وص5324(،  2949 

 (.31اسمـ سم٤مز  ص:  –اًمدقمقة وأظمالق اًمدقم٤مة  (1)

 (.7877، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ُم٤مضمفرواه اًمؽمُمذي واسمـ  صحٝمح: (5)

اًمٌّمكػمة ذم اًمكدقمقة إمم و (،53-49/ حمٛمكقد روكقان أمحكد  اٟمٔمر اًمٜمٗم٤مئس اًمزيمٞم٦م ُمـ اخلٓم٥م اعمٜمؼميك٦م  (6)

 .اًمٕمٜمزي ومرطم٤من سمـ قمزيزاهلل/
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 فطٌ اإلَا١َ يف ايدٜٔ -11
ے       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

﮻ ﮼﮽ ﮾  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ے ۓ

 .[76-71]ايمٖمروم٣من:  ﴾﮿ ﯀ ﯁

 .اخلكػم ذم سمٜمك٤م ي٘متكدى أئٛمك٦م: أٟمس سمـ واًمرسمٞمع ي،واًمًد وىمت٤مدة، واحلًـ، قم٤ٌمس، اسمـ ىم٤مل

اخلػم إمم ودقم٤مة ُمٝمتديـ هداة: همػمهؿ وىم٤مل
(1)

. 

 شمٜم٤مل واًمٞم٘ملم سم٤مًمّمؼم :ي٘مقل روطمف اهلل ىمدس شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم: ؾمٛمٕم٧م وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿ :شمٕمك٤ممم ىمقًمكف شمال صمؿ اًمديـ ذم اإلُم٤مُم٦م

 [11]ايمًجدة: ﴾ڌ ڌ
(2)

. 

 ومٌتٙمٛمٞمكؾ وهم٤ميتكف اًمٕمٚمكؿ يمكامل هق واًمٞم٘ملم ،اًمّمدي٘ملم ُمراشم٥م رومعأ هل ٦م ذم اًمديـواإلُم٤مُم

قم٤ٌمده ُمـ يِم٤مء ُمـ هب٤م اهلل خيتص اًمٕمٚمؿ آًمتٝم٤م وٓي٦م وهل اًمديـ إُم٤مُم٦م حتّمؾ اًمٕمٚمؿ ُمرشم٦ٌم
(3)

. 

 زُمكـ هق اًمذي سم٤مًمٕمٍم وأىمًؿ اخل٤مهيـ مجٚم٦م ُمـ ؾمٌح٤مٟمف اهلل اؾمتثٜم٤مهؿ اًمذيـ هؿ وه١مٓء

 ٱ ﴿ :شمٕمكك٤ممم وم٘مكك٤مل اخلكك٤مهيـ ُمككـ ومٝمككق قمككداهؿ إن قمككغم حلمواًمككرائ اخلكك٤مهيـ ؾمككٕمك

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ پ پ ٻ

 ويرؿمده ٤مسمٕمًْم  سمٕمْمٝمؿ يقص طمتك قمٚمٞمف واًمّمؼم احلؼ سمٛمٕمروم٦م ُمٜمٝمؿ يٙمتػ ومٚمؿ، [3-2]ايمٔمٌم:

قمٚمٞمف وحيثف إًمٞمف
(4)

. 

 يٕمَمك ومكال رسمكف يٓم٤مع أن حي٥م ًمف اعمح٥م ًمف اعمٕمٔمؿ هلل اًمٜم٤مصص وم٢من ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ رمحف اهلل:

 جمتٜمٌكلم أواُمكره ممتثٚمكلم اًمٕم٤ٌمد يٙمقن وأن هلل يمٚمف اًمديـ يٙمقن وأن اًمٕمٚمٞم٤م هل يمٚمٛمتف شمٙمقن وأن

 اًمكديـ ذم اإلُم٤مُمك٦م حي٥م ومٝمق اهلل إمم اًمدقمقة ذم ظمٚم٘مف وٟم٤مصص قمٌقديتف ذم اهلل ٟم٤مصص وم٘مد ٟمقاهٞمف

 هكذا أطمك٥م ومك٢مذا لمسمك٤معمت٘م هق اىمتدى يمام اعمت٘مقن سمف ي٘متدي ٤مُم٤مُمً إ ًمٚمٛمت٘ملم جيٕمٚمف أن رسمف ي٠ًمل سمؾ

ًٌ  ىمٚمقهبؿ وذم ضمٚمٞماًل  أقمٞمٜمٝمؿ ذم يٙمقن أن اهلل إمم اًمداقمل اًمٕمٌد ًٌ  وإًمٞمٝمؿ ٤مُمٝمٞم  ومٞمٝمؿ يٙمقن وأن ٤مطمٌٞم
                                                                          

 (.7/244اسمـ يمثػم   (2)

 – 24:4اًمٓمٌٕمك٦م اًمث٤مٟمٞمك٦م،  -سمكػموت –دار اًمٙمتك٤مب اًمٕمكريب  (3/265ُمدارج اًمًك٤مًمٙملم / اسمكـ اًم٘مكٞمؿ   (1)

 (.4/469. واٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى / اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل -2:84

 .سمػموت –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .ط (2/92ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة / اسمـ اًم٘مٞمؿ   (3)

 .سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (.2/74جلقاب اًمٙم٤مذم / اسمـ اًم٘مٞمؿ  ا (1)
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 اهلل إمم داعٍ  ٕٟمكف قمٚمٞمكف حيٛمد سمؾ ذًمؽ ييه مل يده قمغم اًمرؾمقل أصمر وي٘متٗمقا سمف ي٠ممتقا ًمٙمل ٤مُمٓم٤مقمً 

 ؾمٌح٤مٟمف ذيمر وهلذا إًمٞمف قصاًل ُم ذًمؽ قمغم ٤مقمقٟمً  يٙمقن ُم٤م حي٥م ومٝمق ويقطمد ويٕمٌد يٓم٤مع أن حي٥م

 ومكذيمرهؿ ًم٘م٤مئكف يكقم ضمكزاءهؿ وأطمًكـ شمٜمزيٚمكف ذم قمٚمٞمٝمؿ وأصمٜمك ًمٜمٗمًف اظمتّمٝمؿ اًمذيـ قم٤ٌمده

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ڻ ۀ ۀ ﴿ ىمك٤مل صمؿ وأوص٤مومٝمؿ أقمامهلؿ سم٠مطمًـ

 وأن ؾمكٌح٤مٟمف ًمكف وذري٤مهتؿ أزواضمٝمؿ سمٓم٤مقم٦م أقمٞمٜمٝمؿ ي٘مر أن وم٠ًمًمقه ﴾ھ ے ے ۓ

 اًمٓم٤مقمك٦م قمكغم ُمتٕم٤موٟمك٤من واعمك١مشمؿ اإلُم٤مم وم٢من وقمٌقديتف ـم٤مقمتف قمغم هلؿ اعمت٘ملم سم٤مشم٤ٌمع ىمٚمقهبؿ ين

 اًمكديـ ذم سم٤مإلُم٤مُمك٦م اهلل إمم دقمقهتؿ وهق وـم٤مقمتف ُمرو٤مشمف قمغم اعمت٘ملم سمف يٕم٤مٟمقن وُم٤م ؾم٠مًمقه وم٢مٟمام

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام واًمٞم٘ملم اًمّمؼم أؾم٤مؾمٝم٤م اًمتل

 هيكدهيؿ أن ؾمك١مال هكق ًمٚمٛمت٘مكلم أئٛمك٦م جيٕمٚمٝمكؿ أن وؾم١ماهلؿ ،[11]ايمًجدة: ﴾ڍ ڌ ڌ

ٓا  اإلُم٤مُم٦م شمتؿ ٓ اًمتل ٤موسم٤مـمٜمً  افم٤مهرً  اًمّم٤محل٦م وإقمامل اًمٜم٤مومٕم٦م سم٤مًمٕمٚمقم قمٚمٞمٝمؿ ويٛمـ ويقوم٘مٝمؿ  إ

 إٟمكام هكذا أن ظمٚم٘مكف ًمكٞمٕمٚمؿ ضمالًمف ضمؾا  اًمرمحـ اؾمٛمف إمم أي٤مت هذه ذم ٟمًٌٝمؿ يمٞمػ وشم٠مُمؾ هب٤م

 اًمٖمكرف اًمًكقرة ههكذ ذم ضمكزاءهؿ ضمٕمؾ يمٞمػ وشم٠مُمؾ وُمٜمتف ضمقده وحمض رمحتف سمٗمْمؾ ٟم٤مًمقه

 ُمرشمٌك٦م أقمكغم ُمكـ سمكؾ اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمرشم٥م ُمـ اًمديـ ذم اإلُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م عم٤م اجلٜم٦م ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مزل وهل

اجلٜم٦م ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٖمروم٦م قمٚمٞمٝم٤م ضمزاؤه يم٤من اًمديـ ذم اًمٕمٌد يٕمٓم٤مه٤م
(1)

. 

ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﴿ ووملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

.[211]ايمٌٗمرة: ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 يمكؾ اًمكذي وضمالًمتف، إُم٤مُمتف قمغم اعمتٗمؼ اًمًالم، قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ وظمٚمٞمٚمف، قمٌده قمـ ،شمٕم٤ممم خيؼم

: أي سمٙمٚمكامت، واُمتحٜمكف اسمتاله اهلل أن: اعمنميمقن ويمذًمؽ سمؾ شمدقمٞمف، اًمٙمت٤مب أهؾ ـمقائػ ُمـ

 آسمكتالء قمٜمكد يثٌك٧م ٓ اًمكذي اًمٙم٤مذب ًمٞمتٌلم ًمٕم٤ٌمده، اسمتالئف ذم اهلل قم٤مدة هل يمام ،وٟمقاهٍ  سم٠مواُمر

 ويم٤من ذهٌف، وخيٚمص قمٛمٚمف، ويزيمق ىمدره، ويزيد درضمتف، شمرشمٗمع اًمذي اًمّم٤مدق، ُمـ وآُمتح٤من

 .اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ اعم٘م٤مم، هذا ذم أضمٚمِّٝمؿ ُمـ

ھ ﴿: وم٘مك٤مل اؿمكٙمقرً  اهلل يكزل ومل ذًمكؽ، ًمكف اهلل ومِمٙمر وووم٤مه، وأيمٛمٚمف سمف، اهلل اسمتاله ُم٤م وم٠مشمؿ

 وحيّمكؾ إسمدي٦م، ؿؾمٕم٤مدهت إمم ظمٚمٗمؽ ويٛمِمقن اهلدى، ذم سمؽ ي٘متدون: أي ﴾ے ے ۓۓ

 .أطمد يمؾ ُمـ واًمتٕمٔمٞمؿ اجلزيؾ، وإضمر اًمدائؿ، اًمثٜم٤مء ًمؽ

                                                                          

 م.2:86 –هك24:6سمػموت،  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (364اسمـ اًم٘مٞمؿ  ص:  –اًمروح  (2)
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 اًمٕم٤مُمٚمقن، إًمٞمف ؿمٛمر ُم٘م٤مم، وأقمغم اعمتٜم٤مومًقن، ومٞمٝم٤م شمٜم٤مومس درضم٦م، أومْمؾ -اهلل ًمٕمٛمر- وهذه 

 اهلل إمم داع هلكؿ، ُمتٌع صديؼ يمؾ ُمـ وأشم٤ٌمقمٝمؿ، اعمرؾمٚملم ُمـ اًمٕمزم أوًمق طمّمٚمٝم٤م طم٤مًم٦م وأيمٛمؾ

 .ؾمٌٞمٚمف وإمم

 ذريتف، ودرضم٦م درضمتف ًمتٕمٚمق ًمذريتف، ذًمؽ ـمٚم٥م هذا، وأدرك اعم٘م٤مم، هبذا إسمراهٞمؿ همتٌطا ومٚمام 

 هكذه قمٔمٛمك٦م ومٚمٚمكف اعمرؿمكدون، ومٞمٝمؿ يٙمثر أن وحمٌتف اهلل، ًمٕم٤ٌمد وٟمّمحف إُم٤مُمتف، ُمـأيًْم٤م  وهذا

 .اًم٤ًمُمٞم٦م واعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م، اهلٛمؿ

 ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ﴿: وم٘مك٤مل اعم٘مك٤مم هكذا ٟمٞمؾ ُمـ سم٤معم٤مٟمع وأظمؼم اًمٚمٓمٞمػ، اًمرطمٞمؿ وم٠مضم٤مسمف

 اعم٘مك٤مم، هلكذا اًمٔمٚمؿ عمٜم٤موم٤مة ىمدره٤م، وطمط وضه٤م، ٟمٗمًف فمٚمؿ ُمـ اًمديـ، ذم اإلُم٤مُم٦م يٜم٤مل ٓ: أي

 وإقمامل اإليامن ُمـ قمٔمٞمؿ ضم٤مٟم٥م قمغم ص٤مطمٌف يٙمقن أن وٟمتٞمجتف واًمٞم٘ملم، اًمّمؼم آًمتف ُم٘م٤مم وم٢مٟمف

 ومك٠ميـ إلٟم٤مسمك٦م،وا واخلِمكٞم٦م اًمت٤مُمك٦م، واعمحٌك٦م اًمًكديدة، واًمِمامئؾ اجلٛمٞمٚم٦م، وإظمالق اًمّم٤محل٦م،

 اعم٘م٤مم؟ وهذا اًمٔمٚمؿ

 سم٠مؾم٤ٌمهب٤م إشمٞم٤مٟمف ُمع وًمٙمـ اإلُم٤مُم٦م، ؾمٞمٜم٤مل اًمٔم٤ممل، همػم أن أي٦م، ُمٗمٝمقم ودل
(1)

. 

 شمًكٛمع أمل اجلًكد، ُمكـ اًمكرأس سمٛمٜمزًمك٦م اإليكامن ُمكـ اًمّمؼم : فمقم ومقل فمـ ؽمٖمٝم٣من ؽمئؾ 

 ،﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ﴿:ىمقًمف

رؤوؾًم٤م ص٤مروا إُمر سمرأس أظمذوا عم٤م :وم٣مل
(2)

.

 هكذه إمم رسمٜمك٤م يك٤م أوصكٚمٜم٤م: أي [71]ايمٖمرومل٣من: ﴾ے ے ۓ     ھ﴿ اهلل شمٕم٤ممم:ىم٤مل و 

 اًمديـ ذم اإلُم٤مُم٦م درضم٦م وهل اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد ُمـ واًمٙمٛمؾ اًمّمدي٘ملم درضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، اًمدرضم٦م

 أهكؾ ويًػم ٕىمقاهلؿ ويٓمٛمئـ سم٠مومٕم٤مهلؿ، ي٘متدى وأومٕم٤مهلؿ أىمقاهلؿ ذم ًمٚمٛمت٘ملم ىمدوة يٙمقٟمقا وأن

 .وهيتدون ومٞمٝمدون ظمٚمٗمٝمؿ اخلػم

 ذم اإلُم٤مُمك٦م درضم٦م- اًمدرضم٦م وهذه سمف، إٓ يتؿ ٓ سمام دقم٤مء رء سمٌٚمقغ اًمدقم٤مء أن اعمٕمٚمقم وُمـ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ﴿: شمٕمك٤ممم ىمك٤مل يمكام واًمٞم٘ملم سم٤مًمّمؼم إٓ شمتؿ ٓ -اًمديـ

 ـم٤مقمك٦م قمكغم واًمّمؼم إقمامل ُمـ يًتٚمزم اًمدقم٤مء ومٝمذا [11]ايمًجدة: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

 اظمكػمً  اًمٞم٘ملم، درضم٦م إمم ص٤مطمٌف يقصؾ اًمذي اًمت٤مم اًمٕمٚمؿ وُمـ ٦ماعم١معم وأىمداره ُمٕمّمٞمتف وقمـ اهلل
                                                                          

 ُم١مؾمًك٦م .ط – اًمًكٕمدي سمكـ ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد( 76 ص: اعمٜم٤من يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم (2)

 م.3111 - هك2531 إومم: ٦ماًمٓمٌٕم - اًمرؾم٤مًم٦م

 (.7/483اسمـ يمثػم   شمٗمًػم (1)
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 .اًمرؾمؾ سمٕمد اخلٚمؼ درضم٤مت ُمـ يٛمٙمـ ُم٤م أقمغم ذم يٙمقٟمقا وأن ضمزياًل  وقمٓم٤مء ايمثػمً 

 سم٤معمٜمك٤مزل ومجك٤مزاهؿ اًمٕمٛمكؾ ضمكٜمس ُمكـ اجلزاء يم٤من قم٤مًمٞم٦م وُمٓم٤مًمٌٝمؿ مهٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م عم٤م وهلذا،

 .[75]ايمٖمروم٣من: ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿: وم٘م٤مل اًمٕم٤مًمٞم٤مت

 سمًك٥ٌم وذًمكؽ إقمكلم وشمٚمذه يِمتٝمك ُم٤م ًمٙمؾ اجل٤مُمٕم٦م إٟمٞم٘م٦م واعم٤ًميمـ اًمرومٞمٕم٦م ٜم٤مزلاعم :أي

ں ں ڻ ڻڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: شمٕمك٤ممم ىمك٤مل يمام ٟم٤مًمقا ُم٤م ٟم٤مًمقا صؼمهؿ

 [75]ايمٖمرومل٣من: ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴿ هٜم٤م ىم٤مل وهلذا، [11، 13]ايمرفمد: ﴾ۀ ۀ ہ

 اعمٜمٖمّمك٤مت مجٞمكع ُمكـ ويًكٚمٛمقن سمٕمكض قمكغم سمٕمكض وُمكـ اًمٙمكرام ُمالئٙمتكف وُمكـ رهبؿ ُمـ

واعمٙمدرات
(1)

. 





* * *





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 (.698 ص: اعمٜم٤من يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم (2)
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(17) 
 أبٛاب ايرب ٚايص١ً
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 فطٌ ايرب-1
اًمكؼم اؾمكؿ ضمك٤مُمع ًمٚمخكػمات يمٚمٝمك٤م ويٓمٚمكؼ قمكغم اًمٕمٛمكؾ اخلك٤مًمص  وم٣مل ازمـ ضمجر دم ايمٖمتح: 

اًمدائؿ
(1)

. 

ژ ژ ڑ ﴿ـمٚمؼ شمٜم٤مول مجٞمع ُم٤م أُمر اهلل سمف يمام ذم ىمقًمكف شمٕمك٤ممم: أًمٗمظ اًمؼم إذا  ووم٣مل ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:

٤م ومك٢من اًمكؼم ، وأيًْم [289]ايمٌٗمرة: ﴾ۅ ۅ ۉ ۉې﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  [23ٖمْم٣مر:ٞم]آ ﴾ڑ ک

ـمٚم٘م٧م يم٤من ُمًامه٤م ُمًٛمك اًمؼم صمؿ ىمد جيٛمكع أـمٚمؼ يم٤من ُمًامه ُمًٛمك اًمت٘مقى، واًمت٘مقي إذا أإذا 

، ومٕمٓمكػ اًمت٘مكقى قمكغم اًمكؼم، [1]اظم٣م لدة: ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿سمٞمٜمٝمام يمام ذم ىمقًمكف شمٕمك٤ممم: 

ي٘متع ُمٖم٤ميرة سملم اعمٕمٓمقف واعمٕمٓمقف قمٚمٞمكف ُمكع وقمٓمػ اًمٌمء قمغم اًمٌمء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ـمٚمؼ هكق ُمًكٛمك اإليكامن وم٘مكد روي أوىمد يٙمقن ُمًامه إذا  ،اؿمؽمايمٝمام ذم احلٙمؿ اًمذي ذيمر هلام

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ أهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ اإليامن وم٠مٟمزل اهلل هذه أيك٦م:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 

، [277]ايمٌٗمللللرة:  ﴾ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ چ چ

وىمد ومن اًمؼم سم٤مإليامن، وومن سم٤مًمت٘مقى، وومن سم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مرب إمم اهلل، واجلٛمٞمع طمؼ
(2)

. 

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمد  هم١من ايمِمد  هيدي إلم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  

ايمِملد  ضمتلك ي٘متل٤م فمٛملد اهلل ايمػم وإن ايمػم هيدي إلم اجلٛم٥م وَم٣م يلزال ايمرصملؾ يِملد  ويتحلرى 

٣م. وإي٣مىمؿ وايم٘مذب هم١من ايم٘مذب هيدي إلم ايمٖمجقر وإن ايمٖمجلقر هيلدي إلم ايمٛمل٣مر وَمل٣م يلزال صديٗمً 

ش٣مايمرصمؾ ي٘مذب ويتحرى ايم٘مذب ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل ىمذازمً 
(3)

. 

إن ايمِمد  زمر وإن ايمػم هيدي إلم اجلٛم٥م. وإن ايم٘مذب همجقر وإن ايمٖمجقر » :ودم رواي٥م َمًٙمؿ وم٣مل 

 .شيمٛم٣مرهيدي إلم ا

ايملػم ضمًلـ » :قمـ اًمؼم واإلصمؿ وم٘م٤مل طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمٛمقاس زمـ ؽمٚمٔم٣من  

شواإلشمؿ َم٣م ضم٣مك دم صدرك وىمره٦م أن يْمٙمع فمٙمٝمف ايمٛم٣مس ،اخلٙمؼ
(4)

. 

                                                                          

 (.21/635اًمٗمتص:  ج  (2)

 (.283 ،8/276(، واًمٗمت٤موى:  863، 4/862اٟمٔمر ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ:   (1)

 .وومْمٚمفسم٤مب ىمٌص اًمٙمذب، وطمًـ اًمّمدق،  (3718(، وُمًٚمؿ  6854رواه اًمٌخ٤مري   (3)

  .(3664 رواه ُمًٚمؿ  (1)
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ًٓ  :وم٣مل فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ    ُمـ ٟمخؾ ويم٤من أطم٥م يم٤من أسمق ـمٚمح٦م أيمثر أٟمّم٤مري سم٤معمديٜم٦م ُم٤م

يدظمٚمٝم٤م وينمب ُمـ ُم٤مء ومٞمٝمك٤م  طًجد ويم٤من رؾمقل اهلل أُمقاًمف إًمٞمف سمػمطم٤مء ويم٤مٟم٧م ُمًت٘مٌؾ اعم

يك٤م رؾمكقل  :ىم٤مم أسمق ـمٚمح٦م وم٘م٤مل ﴾\ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿ـمٞم٥م ىم٤مل أٟمس ومٚمام ٟمزًم٧م 

وإن أطمك٥م ُمك٤مزم إزم سمػمطمك٤مء وإهنك٤م  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ :اهلل إن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

٤مل رؾمكقل اهلل صدىم٦م هلل أرضمق سمره٤م وذظمره٤م قمٜمد اهلل ومْمٕمٝم٤م ي٤م رؾمكقل اهلل طمٞمك٨م أراك اهلل وم٘مك

. وم٘مك٤مل أسمكق شزمخ زمخ ذيمؽ َم٣مل رازمح وومد ؽمٚمٔم٦م َم٣م ومٙم٦م وإين أرى أن جتٔمٙمٜمل٣م دم إوملرزمكم»: ط

قمٛمف ـمٚمح٦م أومٕمؾ ي٤م رؾمقل اهلل وم٘مًٛمٝم٤م أسمق ـمٚمح٦م ذم أىم٤مرسمف وذم سمٜمل
(1)

. 

ىمك٤مل:  [60]اظم٠مَمٛملقن: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ وم٣مل: -رمحف اهلل -وفمـ احلًـ ايمٌٌمي 

اع اًمؼم وهؿ ُمِمٗم٘مقن أن ٓ يٜمجٞمٝمؿ ذًمؽ ُمـ قمذاب اهلليم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ُم٤م قمٛمٚمقا ُمـ أٟمق
(2)

. 

ٓ يلرد ايمٗملدر إٓ ايملدفم٣مء وٓ يزيلد دم ايمٔمٚملر إٓ »: طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ شمقزم٣من  

شايمػم
(3)

. 

 ايٛايدٜٔ بسفطٌ  -2
هق اإلطم٤ًمن إمم اًمقاًمديـ واًمتٕمٓمػ قمٚمٞمٝمام واًمرومكؼ هبكام واًمرقم٤ميك٦م ٕطمكقاهلام  زمر ايمقايمديـ: 

 ؾم٤مءة إًمٞمٝمام وإيمرام صدي٘مٝمام.وقمدم اإل

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :سمٔم٣ملم اهللوم٣مل  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

: وىم٤مل شمٕم٤ممم، [8ايمٔمٛم٘مٌقت:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم، [36ايمٛم٣ًمء:] ﴾ےۓ

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم، [11، 13:اإلهاء] ﴾﮻ ﮼ ﮽ ﮾
                                                                          

سمك٤مب ومْمكؾ اًمٜمٗم٘مك٦م واًمّمكدىم٦م قمكغم ( 9::وُمًكٚمؿ   ( سم٤مب اًمزيم٤مة قمغم إىم٤مرب،24:3رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .وًمقيم٤مٟمقا ُمنميملم إىمرسملم واًمزوج وإوٓد واًمقاًمديـ،

 (.4/877(، وٟمية اًمٜمٕمٞمؿ  2/4:1اٟمٔمر اًمزهد ًمإلُم٤مم ويمٞمع سمـ اجلراح   (1)

اسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ طمدي٨م طمًـ همري٥م، و :ُمذي ُمـ طمدي٨م ؾمٚمامن وىم٤ملاًمؽمرواه  ضمًـ: (3)

 ُم٤مضمكف( وصكحٞمص اسمكـ :324. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل

 (.2749(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  1: 
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 .[21يمٗمامن:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

أن سمر اًمقاًمديـ أومْمؾ إقمامل سمٕمد اًمّمالة اًمتل هل أقمٔمؿ دقمك٤مئؿ  طوىمد أظمؼم رؾمقل اهلل  

اإلؾمالم. وُمـ سمرمه٤م واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام أن ٓ ي٘مقل هلام ُم٤م يٙمقن ومٞمف أدٟم٤م شمؼمم وأن يٙمكقن اًمقًمكد 

ف وٟمٔمره، وٓ حيد إًمٞمٝمام سمٍمه، وم٢من شمٚمكؽ ٟمٔمكرة اًمٖم٤موك٥م،وُمـ ذم ظمػم ذًم٦م، ذم أىمقاًمف وؾمٙمٜم٤مشم

ا، وُمـ سمرمه٤م صٚم٦م أهؾ سمرمه٤مسمرمه٤م اًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمام، وىمؾ رب ارمحٝمام يمام رسمٞم٤م) صٖمػمً 
(1)

. 

ايمِملالة »ىمك٤مل:  ؟اهللأي اًمٕمٛمؾ أطمك٥م إمم  طؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  وم٣مل: زمـ َمًٔمقد  اهللفمـ فمٌد  

شاجلٜم٣مد دم ؽمٌٝمؾ اهلل»ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل:  شزمر ايمقايمديـ» ىم٤مل: ؟ىمٚم٧م: صمؿ أي شفمعم وومتٜم٣م
(2)

. 

ُمـ أطمؼ اًمٜمك٤مس  اهللي٤م َرؾُمقل » وم٘م٤مل: ط اهللضم٤مء رضمؾ إمم َرؾُمقل  وم٣مل:  أيب هريرة وفمـ 

ىم٤مل: صمكؿ  شأَمؽ» ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل: شأَمؽ»ىم٤مل: صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل:  شأَمؽ»سمحًـ صح٤مسمتل؟ ىم٤مل: 

شأزمقك»ُمـ؟ ىم٤مل: 
(3)

. 

وم٘مك٤مل: أسم٤ميٕمكؽ قمكغم  ط اهللأىمٌؾ رضمؾ إمم ٟمٌل  :وم٣مل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص  اهللوفمـ فمٌد  

ىم٤مل: ٟمٕمكؿ سمكؾ  ش؟همٜمؾ َمـ وايمديؽ أضمد ضمل» شمٕم٤ممم. وم٘م٤مل: اهللاهلجرة واجلٝم٤مد أسمتٖمل إضمر ُمـ 

همل٣مرصمع إلم وايملديؽ همٟمضمًلـ »ىمك٤مل: ٟمٕمكؿ. ىمك٤مل:  ش؟سمٔمل٣ملم اهللهمتٌتٕمل إصمر َمـ »يمالمه٤م. ىم٤مل: 

شصحٌتٜمام
(4)

. 

ٌكذل اعمٕمكروف سما إي٤مه سمؼم واًمديكف أي أُمكف وأسمٞمكف وسمرمهك٤م ٤من آُمرً وىمد قمٝمد اهلل شمٕم٤ممم إمم اإلٟمً 

 واؾمكتٕمامل ظمكدُمتٝمام، ذم واعم٤ٌمًمٖمك٦م ،ويمػ إذى قمٜمٝمام وـم٤مقمتٝمام ذم اعمٕمروف واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام

 ويٛمٌمك سم٤مؾمكٛمٝمام، يكدقمقمه٤م وٓ إًمكٞمٝمام، حيدق وٓ صقشمف، اًمقًمد يرومع ومال هلام، واهلٞم٦ٌم إدب

 .ُمٜمٝمام يّمدر ٤ممم يٙمره ُم٤م قمغم ويّمؼم وراءمه٤م،
                                                                          

 (.365ص:   3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ ج (2)

( سمك٤مب سمٞمك٤من يمكقن اإليكامن سمك٤مهلل شمٕمك٤ممم أومْمكؾ 96ٚمؿ  ( سم٤مب ومْمؾ اجلٝم٤مد، وُمًك3741رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 إقمامل.

( سم٤مب سمر اًمقاًمديـ وأهنكام 3659ح٦ٌم، وُمًٚمؿ  ّم( سم٤مب ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ اًم6737رواه اًمٌخ٤مري   (3)

أَمؽ، شملؿ أَملؽ، شملؿ أَملؽ، شملؿ »ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ اًمّمح٦ٌم؟ ىم٤مل:  اهللوذم رواي٦م: ي٤م َرؾُمقل  .أطمؼ سمف

 سمٛمٕمٜمك: اًمّمح٦ٌم. فاًمّمح٤مسمو .شأزم٣مك، شمؿ أدٞم٣مك أدٞم٣مك

 .( سم٤مب سمر اًمقاًمكديـ وأهنكام أطمكؼ سمكف:365ذن إسمقيـ، وُمًٚمؿ  ٢م( سم٤مب اجلٝم٤مد سم3953رواه اًمٌخ٤مرى   (1)

؟ىمك٤مل: ٟمٕمكؿ. ىمك٤مل: أضملل وايملداك»وذم رواي٦م هلام: ضم٤مء رضمؾ وم٤مؾمت٠مذٟمف ذم اجلٝم٤مد وم٘مك٤مل:  وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ.

 .شهمٖمٝمٜمام همج٣مهد
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رنمؿ أٞمػ شمؿ رنمؿ أٞمػ شمؿ رنمؿ أٞمػ َمـ أدرك » :ىم٤مل دم ايمِمحٝمح:ط وي٘مٖمٝمؽ ومقل ايمرؽمقل 

شأزمقيف فمٛمد ايم٘مػم أضمدمه٣م أو ىمٙمٝمٜمام همٙمؿ يدطمؾ اجلٛم٥م
(1)

. 

: ىمك٤مل ؟شمٌٙمل: ًمف وم٘مٞمؾ يٌٙمل، أُمف ضمٜم٤مزة ذم اًمٕمٙمكم احل٤مرس رأي٧م :وم٣مل إي٣مس زمـ رهم٣مفم٥م وفمـ

 ؟.اجلٜم٦م سمقابأ ُمـ سم٤مب كقمٜم أهمٚمؼ وىمد أسمٙمل ٓ ومل

 ٖرٙ ٖٞ األّ... يريو دعٌ اهلل اجل١ٓ ذبت قدَٝٗا
طمؼ أسم٤مء وإُمٝم٤مت قمغم إسمٜم٤مء ٓ يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن أن حيّمٞمف أو ي٘مدره وًمق اؾمتٓم٤مع إسمٜمك٤مء  

إطمّمك٤مء ُمك٤م يًكتح٘مقٟمف ُمكـ اًمكؼم  اؾمتٓم٤مقمقه أسم٤مء وإُمٝم٤مت ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿ، ٓأن حيّمقا ُم٤م ٓىم٤م

٤م ُم٤م حتٛمٚمتكف إم ُمكـ محكؾ، ووٓدة، وإروك٤مع، ظمّمقًص واًمتٙمريؿ، وًمٙمٜمف أُمر ومقق اًمقصػ، 

 وؾمٝمر سم٤مًمٚمٞمؾ، وٟمّم٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر ذم ؾمٌٞمؾ اًمرقم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م.

إن اؿمكتد  وشمكذرف دُمققمٝمك٤م ،شمذسمؾ إم ًمذسمقل وًمٞمده٤م، وشمٖمٞم٥م سمًٛمتٝم٤م إن هم٤مسم٧م وحٙمتف 

، شمققمٙمف، وحترم ٟمٗمًٝم٤م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب إن ص٤مم قمـ ًمٌٜمٝم٤م، وشمٚم٘مك ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمٜم٤مر ًمتٜم٘مذ وًمٞمده٤م

وشمتحٛمؾ ُمـ اًمذل واًمِم٘م٤مء أُمث٤مل اجل٤ٌمل يمل حيٞم٤م ويًٕمد، ومتقت راوٞم٦م إذا اؿمتد قمكقده وًمكق 

 يم٤من قمغم طم٤ًمب صحتٝم٤م وىمقهت٤م وؾمٕم٤مدهت٤م.

يرىمص ىمٚمٌٝم٤م إذا وحؽ اًمقًمٞمد، وٓ شمًٕمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ٟمِمقة إذا طم٤ٌم أو ُمِمك، وشمًكٛمع ٟمٖمكؿ اًمكدٟمٞم٤م ذم  

ٌٞم٤من يٚمٕم٥م، أو إمم اعمدرؾم٦م يكذه٥م، وهٙمكذا يمٚمٛمتف، وشمرى احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م ٟمقرا ومج٤مٓ وهل شمراه ُمع اًمّم

شمٕمٞمش ًمف وُمٕمف، وهل شمٜمتٔمر إي٤مم احل٤مؾمٛم٦م ذم طمٞم٤مهت٤م وطمٞم٤مشمف، طملم يٜمجص، ويٙم٥ًم، ويتزوج. هكؾ 

 يٙمقن هل٤م ذم وًمده٤م ٟمّمٞم٥م أم يمؾ ضمٝمقده٤م وشمْمحٞم٤مهت٤م وآُم٤مهل٤م شمذه٥م أدراج اًمري٤مح!!!

 إسمٜم٤مء صمالصم٦م أوكٕم٤مف وضمٕمؾ طم٘مٝم٤م قمغم ،ًمذًمؽ ضمٕمؾ اهلل اجلٜم٦م حت٧م ىمدُمٞمٝم٤م ،هذه هل إم 

طمؼ أسمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ
(2)

. 

ي٤م رؾمقل اهلل إ) أريد اجلٝمك٤مد ذم ؾمكٌٞمؾ اهلل  :وم٘مٚم٧م طأشمٞم٧م اًمٜمٌل  وم٣مل: فمـ َمٔم٣موي٥م ايمًٙمٚمل 

 :وىمك٤مل ًمرضمكؾ آظمكر ُمثٚمكف شيملزم رصمٙمٜمل٣م هملثؿ اجلٛمل٥ما» :ٟمٕمؿ ىم٤مل :ىمٚم٧م ش؟ضمٝم٥م أَمؽ هؾ» :وم٘م٤مل

شهم٣ميمزَمٜم٣م هم١من اجلٛم٥م حت٦م رصمٙمٝمٜم٣م»
(3)

. 

                                                                          

 .ػ ُمـ أدرك أسمقيف أو أطمدمه٤م قمٜمد اًمٙمؼم ومٚمؿ يدظمؾ اجلٜم٦م( سم٤مب رهمؿ أٟم3662ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 (.8ص: 3 ج اٟمٔمر صقر ُمـ طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم: ًمٚمِمٞم: / حمٛمقد اعمٍمي (1)

٤مئل   صحٝمح: (3) ـ اًمًٜم ٤م) ذم صحٞمص ؾمٜم ًٌٕم ـ ُم٤مضمف  4215رواه اًمٓمؼما). وصححف ا  (.3852(، وصحٞمص اسم
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 فطا٥ٌ بس ايٛايدٜٔ
  ًٓ    :سمر اًمقاًمديـ يٗمرج اهلل سمف اًمٙمرسم٤مت :أو

  ًٌ .. وًمككذا أورد اإلُمكك٤مم اًمٌخكك٤مري ذم .٤م ذم شمٗمككري٩م اًمٙمككروبإن سمككر اًمقاًمككديـ ضمٕمٚمككف اهلل ؾمككٌ

ىمك٤مل رؾمكقل  شسم٤مب إضم٤مسم٦م دقم٤مء ُمـ سمر واًمديكف» :٤م ىم٤مل ومٞمفٟمً ا٤م ذم ذًمؽ وسمقب قمٜمقصحٞمحف طمديثً 

٦م إلم نم٣مر همدطمٙمقا هم٣مٞمحلدرت صلخرة اٞمْمٙمؼ شمالشم٥م ٞمٖمر ممـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ضمتك آواهؿ اظمٌٝم» :طاهلل 

َمـ اجلٌؾ همًدت فمٙمٝمٜمؿ ايمٕم٣مر همٗم٣ميمقا إٞمف ٓ يٛمجٝم٘مؿ َمـ هلذه ايمِملخرة إٓ أن سملدفمقا اهلل زمِمل٣ميمح 

ًٓ ايمٙمٜمؿ ىم٣من رم أزمقان ؾمٝمخ٣من ىمٌغمان وىمٛم٦م ٓ أنمٌؼ ومٌٙمٜمام أهاًل  :همٗم٣مل رصمؾ َمٛمٜمؿ :أفماميم٘مؿ   وٓ َم٣م

٦ٌم هلام نمٌقومٜمام همقصمدهتام ٞم٣م ٚمكم هم٘مره٦م ٣م همٙمؿ أرح فمٙمٝمٜمام ضمتك ٞم٣مَم٣م همحٙمهمٛمٟمى يب ؿمٙم٤م ؾمجر يقَمً 

ًٓ أن أنمٌؼ ومٌٙمٜمام أهاًل   همٙمٌث٦م وايمٗمدح فمعم يدي أٞمتٓمر اؽمتٝمٗم٣مـمٜمام ضمتك زمر  ايمٖمجر  زاد زمٔمض  أو َم٣م

ايمرواة وايمِمٌٝم٥م يتّم٣منمقن فمٛمد ومدَمل هم٣مؽمتٝمٗمٓم٣م همممزم٣م نمٌقومٜمام  ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م ذيملؽ ازمتٕمل٣مء 

.. .ٓ يًلتْمٝمٔمقن اخللروج َمٛمٜمل٣مؾملٝمًئ٣م  ٞمٖمرصم٦موصمٜمؽ همٖمرج فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ همٝمف َمـ هذه ايمِمخرة  هم٣م

شاحلدي٨م
(1)

 . 

   :اًمٗمقز سمدقمقة اًمقاًمديـ جيٚم٥م اًمتقومٞمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٜمج٤مة ذم أظمرة ٣م:شم٣مٞمٝمً  

ش....شمالث دفمقات ٓ سمرد: دفمقة ايمقايمد يمقيمده» :طهمٗمد وم٣مل  
(2)

  . 

رى » :ىمك٤مل طٕن اًمٜمٌكل  ;ومٛمـ وم٤مز سمدقمقة اًمقاًمديـ ومٝمق ُمـ اًمٗم٤مئزيـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمكرة 

شايمرب دم رو٣م ايمقايمديـ وؽمخْمف دم ؽمخْمٜمام
(3)

، وُمـ ومك٤مز سمروك٤م اهلل ومٝمكق اًمٗمك٤مئز وُمكـ سمك٤مء 

 سمًخط اهلل ومٝمق اخل٤مه.  

   :سمر اًمقاًمديـ ؾم٥ٌم ًمًٕم٦م اًمرزق وزي٤مدة اًمٕمٛمر ٣م:شم٣ميمثً 

شَمـ هه أن ئمٓمؿ اهلل رزومف وأن يٚمد دم أصمٙمف همٙمٝمِمؾ رمحلف» :طوم٣مل  
(4)

َملـ » وذم روايك٦م: 

شف دم رزومف وأن يٛمًٟم يمف دم أشمره همٙمٝمِمؾ رمحفهه أن يًٌط يم
(5)

همٙمٝمػم وايمديف »وذم رواي٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مك:   

                                                                          

وُمًكٚمؿ ( سمك٤مب إضم٤مسمك٦م دقمك٤مء ُمكـ سمكر واًمديكف، :673،  اؾمت٠مضمر أضمػمً ا( سم٤مب ُمـ 3263 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 ( سم٤مب ىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر اًمثالصم٦م واًمتقؾمؾ سمّم٤مًمص إقمامل قمـ اسمـ قمٛمر.3854 

 ( ُمـ طمدي٨م أٟمس.4143طمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   ضمًـ: (1)

 (.٤4618مُمع  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم. قمـ اسمـ قمٛمرو وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل صحٝمح: (3)

 (.73:2رواه أمحد وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح:  (1)

 (.3668(، وُمًٚمؿ  :674 رواه اًمٌخ٤مري  (5)
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ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وسمككر اًمقاًمككديـ هككق ذم احل٘مٞم٘مكك٦م ؿمككٙمر هلل ومٝمككق اًم٘م٤مئككؾ  شويمٝمِمللؾ رمحللف

وًمـ حيكرم اًمٕمٌكد ُمكـ اعمزيكد طمتكك يٜم٘مٓمكع ُمكـ ؿمكٙمره هلل  [7زمراهٝمؿ:]إ ﴾ڦ ڄڄ

 وًمقاًمديف.  

سمكر اًمقاًمكديـ يمٗمك٤مرة ًمٚمٙمٌك٤مئر  وٓ يكزال  :ىم٤مل ُمٙمحكقل :رسمر اًمقاًمديـ يمٗم٤مرة ًمٚمٙم٤ٌمئ ٣م:رازمٔمً  

 ا قمغم اًمؼم ُم٤م دام ذم ومّمٞمٚمتف ُمـ هق أيمؼم ُمٜمف.اًمرضمؾ ىم٤مدرً 

ٟمكك ظمٓمٌك٧م إ :أٟمف أشم٤مه رضمكؾ وم٘مك٤مل» ٞمف أسم٣مه رصمؾ همٗم٣مل:أوفمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر فمـ ازمـ فم٣ٌمس  

 ُمكـ وظمٓمٌٝم٤م همػمى وم٠مطم٧ٌم أن شمٜمٙمحف ومٖمرت قمٚمٞمٝم٤م وم٘متٚمتٝمك٤م ومٝمكؾ زم ،اُمرأة وم٠مسم٧م أن شمٜمٙمحٜمل

ومكذه٧ٌم  ،شم٥م إمم اهلل قمز وضمؾ وشم٘مرب إًمٞمف ُم٤م اؾمكتٓمٕم٧م :ىم٤مل ،ٓ :ىم٤مل ،أُمؽ طمٞم٦م :ىم٤مل ؟شمقسم٦م

 أىمكرب إمم اهلل قمكز وضمكؾ ٟمك ٓ أقمٚمؿ قمٛماًل إ :وم٘م٤مل ؟مل ؾم٠مًمتف قمـ طمٞم٤مة أُمف :سمـ قم٤ٌمساوم٠ًمًم٧م 

شاًمقاًمدة ُمـ سمرِّ 
(1)

 . 

  ًً   :سمر اًمقاًمديـ يٕمدل احل٩م واًمٕمٛمرة واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٣م:طم٣مَم

 ،أسم٤ميٕمؽ قمغم اهلجرة واجلٝم٤مد أسمتٖمك إضمر ُمـ اهلل شمٕمك٤ممم همٗم٣مل: طٌؾ رصمؾ إلم رؽمقل اهلل أوم 

همتٌتٕمل إصمر » :ٟمٕمؿ سمؾ يمالمه٤م طمل  ىم٤مل :ىم٤مل ؟همٜمؾ َمـ وايمديؽ أضمد ضمل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل 

شهم٣مرصمع إلم وايمديؽ همٟمضمًـ صحٌتٜمام :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ش؟َمـ اهلل
(2)

ذم  :ىمك٤مل اإلُمك٤مم اًمٜمكقوي 

 ؾ ًمٕمٔمٞمؿ ومْمٞمٚم٦م سمر اًمقاًمديـ وأٟمف آيمد ُمـ اجلٝم٤مد.احلدي٨م دًمٞم

أضملل » :يًكت٠مذٟمف ذم اجلٝمك٤مد وم٘مك٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌكل  :وم٣مل   فمٌد اهلل زمـ فمٚمرووفمـ  

شهمٖمٝمٜمام همج٣مهد» :ىم٤مل  ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ش؟وايمداك
(3)

.  

   :سمر اًمقاًمديـ ُمـ أؾم٤ٌمب طمًـ اخل٤ممت٦م ٣م:ؽم٣مدؽًم  

.. وًم٘مد أضمرى اهلل اًمٙمريؿ قم٤مدشمف سمٙمرُمكف .وقمالٟمٕمؿ ي٤م إظمقي وم٢من سمر اًمقاًمديـ ـم٤مقم٦م هلل ضمؾ  

. ومٛمكـ قمك٤مش قمكغم سمكر .وُمـ ُمك٤مت قمكغم رء سمٕمك٨م قمٚمٞمكف ،أٟمف ُمـ قم٤مش قمغم رء ُم٤مت قمٚمٞمف

اًمقاًمديـ يٛمقت قمغم شمٚمؽ اًمٓم٤مقم٦م هلل ضمؾ وقمال وه٤م هق ؿمك٤مب قمك٤مش قمكغم سمكر اًمقاًمكديـ ومٚمكام 

 ٓ إًمف إٓ اهلل.    :ىمقًمقا :طميشمف ؾمٙمرات اعمقت ضم٤مء اًمٜم٤مس يٚم٘مٜمقٟمف اًمِمٝم٤مدة ومٙم٤من ي٘مقل هلؿ

                                                                          

 ( سم٤مب سمر إم.5رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد   (2)

) ذم هم٤ميك٦م اعمكرام ( سم٤مب سمر اًمقاًمديـ وأهنام أطمؼ سمف. قمـ اسمـ قمٛمكرو وصكححف إًمٌك٤م:365رواه ُمًٚمؿ   (1)

 392.) 

   (. :365 رواه ُمًٚمؿ  (3)
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   :سمر اًمقاًمديـ ؾم٥ٌم ًمٚمٗمقز سمرمح٦م اهلل وُمٖمٗمرشمف ٣م:ؽم٣مزمٔمً  

ا سمقاًمديكف ٤م ومٙمٞمكػ سمٛمكـ يٙمكقن سمك٤مر  ٕهن٤م ؾم٘م٧م يمٚمًٌ  ;وم٢من يم٤من اهلل ىمد همٗمر ُٓمرأة ُمـ اًمٌٖم٤مي٤م 

ايمرامحلقن يلرمحٜمؿ » :ط.. وم٘مكد ىمك٤مل .ي٘مدم هلام اًمٓمٕم٤مم واًمنماب وحيًـ ُمٕمك٤مُمٚمتٝمام ويكرمحٝمام

شارمحقا َمـ دم إرض يرمح٘مؿ َمـ دم ايمًامء ،ايمرمحـ سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم
(1)

. 

   :سمر اًمقاًمديـ ؾم٥ٌم ًم٘مٌقل إقمامل واًمتج٤موز قمـ اًمًٞمئ٤مت ٣م:شم٣مَمٛمً  

ٺ   ﴿  وم٣مل سمٔم٣ملم:  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڈ   ڃ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

 .[26، 25ضمٗم٣مف:ٕا] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ

   :سمر اًمقاًمديـ ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م ٣م:سم٣مؽمٔمً  

ٓ ُمكـ اًمٙمٌك٤مئر إ٤م ٓ أراهك٤م صك٧ٌم ذٟمقسًمك٠ميمٜم٧م ُمع اًمٜمجكدات وم» :ؿمٝمًٙم٥م زمـ َمٝم٣مس وم٣ملهمٔمـ  

 :ًمٞم٧ًم هذه ُمـ اًمٙم٤ٌمئر هكـ شمًكع :يمذا ويمذا ىم٤مل :ُم٤م هل ىمٚم٧م :ومذيمرت ذًمؽ ٓسمـ قمٛمر ىم٤مل

ىمذف اعمحّمٜم٦م وأيمؾ اًمرسم٤م وأيمؾ ُمك٤مل اًمٞمتكٞمؿ اإلذاك سم٤مهلل وىمتؾ ٟمًٛم٦م واًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ و 

أشمٗمكرق ُمكـ  :سمـ قمٛمراىم٤مل زم  (واحل٤مد ذم اعمًجد واًمذي يًتًخر وسمٙم٤مء اًمقاًمديـ ُمـ اًمٕم٘مقق

ومكقاهلل  :ىم٤مل لقمٜمدي أُم :ىمٚم٧م ؟واًمداك لأطم :واهلل ىم٤مل يإ :ىمٚم٧م ؟اًمٜم٤مر وحت٥م أن شمدظمؾ اجلٜم٦م

شتٜم٧ٌم اًمٙم٤ٌمئرًمق أًمٜم٧م هل٤م اًمٙمالم وأـمٕمٛمتٝم٤م اًمٓمٕم٤مم ًمتدظمٚمـ اجلٜم٦م ُم٤م اضم
(2)

 .  

  :سم٤مسم٤من ذم اجلٜم٦م عمـ سمر واًمديف فم٣مًذا: 

ُم٤م ُمـ ُمًكٚمؿ ًمكف واًمكدان ُمًكٚمامن »: ىم٤مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس  روى ايمٌخ٣مري دم إدب اظمٖمرد: 

همْمك٥م أوإن يم٤من واطمد ومقاطمد وإن  -يٕمٜمك ُمـ اجلٜم٦م-٤م إٓ ومتص ًمف اهلل سم٤مسملم يّمٌص إًمٞمٝمام حمتًًٌ 

 شوإن فمٚمامه :وإن فمٚمامه ىم٤مل :قمٜمف ىمٞمؾأطمدمه٤م مل يرض اهلل قمٜمف طمتك يرى 
(3)

 
(4)

 . 

٤م قمكغم اًمٗمكقز سمروكقان اهلل ضمكؾ  قمغم اًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م سمؾ هق أؿمد طمرًص إن اعم١مُمـ حيرص دائاًم   

                                                                          

( وصكحٞمص 36:رواه أمحد وأسمقداود واًمؽمُمذي. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م   صحٝمح: (2)

 (.4633اجل٤مُمع  

 (.9رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد   (1)

 (.8 وٕمٞمػ ؾمٜمد احلدي٨م( اٟمٔمر إدب اعمٗمرد طمدي٨م   إًم٤ٌم): وٕمٞمػ(: ىم٤مل  (3)

 (.37-3/34اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ج (1)
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ديكـ ُمكـ ديـ وٓ ؿمؽ أن سمر اًمقاًمك شمجع احلًٜم٤مت وومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت». وؾمٌٞمٚمف إمم ذًمؽ .وقمال

وإن  ...» :آظمر هكذا احلكدي٨مذم  ط.. وىمد ىم٤مل .أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت قمٜمد رب إرض واًمًٛمقات

يمٝم٘مقٞمقا همجرة همتٛمٚمق أَمقاهلؿ وي٘مثر فمددهؿ  :٣م يمِمٙم٥م ايمرضمؿ ضمتك إن أهؾ ايمٌٝم٦مأفمجؾ ايمْم٣مفم٥م شمقازمً 

 شإذا سمقاصٙمقا
(1()2)

.    

 (3)فطٌ ص١ً ايسسِ  -3
ومت٤مرة شمٙمقن سم٤معمك٤مل وشمك٤مرة  ،هل اإلطم٤ًمن إمم إىم٤مرب قمغم طم٥ًم طم٤مل اًمقاصؾ واعمقصقل 

ٓ ظمكالف أن صكٚم٦م اًمكرطمؿ واضمٌك٦م ذم  :واًمًالم ىم٤مل اًم٘مك٤ميض قمٞمك٤مض سم٤مخلدُم٦م وشم٤مرة سم٤مًمزي٤مرة

اجلٛمٚم٦م وىمٓمٞمٕمتٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة وإطم٤مدي٨م شمِمٝمد سمذًمؽ.
(4)

ىم٤مل اسمكـ إصمكػم: وهكل يمٜم٤ميك٦م     

قمـ اإلطم٤ًمن إمم إىمكرسملم ُمكـ ذوي اًمٜمًك٥م وإصكٝم٤مر، واًمٕمٓمكػ قمٚمكٞمٝمؿ، واًمرومكؼ هبكؿ، 

 ا، وىَمْٓمُع اًمرطمِؿ ود ذًمؽ يمٚمفوؤواًمرقمك٤مي٦م ٕطمقاهلكؿ، ويمكذًمؽ إن سمٕمكدوا وأؾمك٤م
(5)

قمكـ   .

َمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝم٘مرم وٝمٖمف، وَمـ ىم٣من »ىم٤مل:  ط اهللأن َرؾُمقل  أيب هريرة 

أو طملغًما  ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطملر همٙمٝمِملؾ رمحلف، وَملـ ىمل٣من يل٠مَمـ زمل٣مهلل وايمٝملقم أطملر همٙمٝمٗملؾ

شيمٝمِمٚم٦م
(6)

. 

سمٔم٣ملم طمٙمؼ اخلٙمؼ ضمتك إذا همرغ َمٛمٜمؿ وم٣مَم٦م ايمرضمؿ  هللاإن » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف  

همٗم٣ميم٦م: هذا َمٗم٣مم ايمٔم٣م د زمؽ َمـ ايمٗمْمٝمٔم٥م. وم٣مل:ٞمٔمؿ أَم٣م سمروكم أن أصؾ َملـ وصلٙمؽ وأومْملع َملـ 

ڇ ڇ ڇ  ﴿:وا إن ؾملئتؿؤاوملر: ط اهللصمؿ ىم٤مل َرؾُمكقل  ومْمٔمؽ؟ وم٣ميم٦م: زمعم.وم٣مل: همذيمؽ يمؽ

   ﴾ک ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ 

[13 ،11:ٚمدحم]
(7)

.    
                                                                          

 (.6816رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم قمـ أيب سمٙمرة. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (2)

 (.3/41اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ج (1)

، ٟمًك٥م أظمكر وسملم سمٞمٜمف ُمـ وهؿ إىم٤مرب قمغم يٓمٚمؼ( صٚم٦م اًمرطمؿ: 28/218ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتص   (3)

 اًمثك٤م) ٕن اعمكرضمص هكق وإول، وم٘مكط اعمحك٤مرم هؿ: وىمٞمؾ. ٓ أم حمرم ذا يم٤من ؾمقاء، ٓ أم يرصمف يم٤من ؾمقاء

 .يمذًمؽ وًمٞمس إرطم٤مم ذوي ُمـ إظمقال وأوٓد إقمامم أوٓد ظمروج يًتٚمزم

 (.369ص:  3اٟمٔمر وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  ج (1)

 ي٦م.هجر2533( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 25سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد. ص:  ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ: د / حمٛمد  (5)

 .( سم٤مب احل٨م قمغم إيمرام اجل٤مر واًمْمٞمػ58(، وُمًٚمؿ  6783رواه اًمٌخ٤مري   (6)

وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري: وم٘م٤مل اهللا شمٕم٤ممم: ُمـ وصٚمؽ، وصٚمتف وُمـ ( 665(، وُمًٚمؿ  6752رواه اًمٌخ٤مري   (7)
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إن زم ىمراسمك٦م أصكٚمٝمؿ وي٘مٓمٕمكق)، وأطمًكـ إًمكٞمٝمؿ  اهلليك٤م َرؾُمكقل  :أن رصملاًل ومل٣مل وفمٛمف 

ًمئـ يمٜم٧م يمام ىمٚم٧م ومٙم٠مٟمام شمًكٗمٝمؿ اعمكؾ، وٓ » :وأطمٚمؿ قمٜمٝمؿ وجيٝمٚمقن قمكم. وم٘م٤مل ،ويًٞمئقن إزم

شفمٝمػم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م دُم٧م قمغم ذًمؽ اهلليزال ُمٕمؽ ُمـ 
(1)

 . 

يملٝمس ايمقاصلؾ زم٣مظم٘مل٣مهمئ، ويم٘ملـ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل   صفمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣م وفمـ 

شايمقاصؾ ايمذي إذا ومْمٔم٦م رمحف وصٙمٜم٣م
(2)

. 

ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل ُمنمكيم٦م ذم قمٝمكد َرؾُمكقل  وم٣ميم٦م: وفمـ أؽمامء زمٛم٦م أيب زم٘مر ايمِمديؼ  

ٞمٔملؿ »ىمٚم٧م: ىمدُم٧م قمكم أُمل وهل راهم٦ٌم أوم٠مصؾ أُمل؟ ىم٤مل:  ط اهللوم٤مؾمتٗمتٞم٧م َرؾُمقل  ط اهلل

شصقم أَمؽ
(3)

. 

ذم طمديثف اًمٓمقيؾ ذم ىمّم٦م هرىمؾ أن هرىمكؾ ىمك٤مل ٕيب  أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب  وقمـ 

وطمده وٓ شمنميمقا سمف  اهللاقمٌدوا  :ىمٚم٧م: ي٘مقل :ىم٤مل شطيٕمٜمل اًمٜمٌل » ؟ؾمٗمٞم٤من: ومامذا ي٠مُمريمؿ سمف

ش، واشمريمقا ُم٤م ي٘مقل آسم٤مؤيمؿ. وي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف واًمّمٚم٦م٤مؿمٞمئً 
(4)

  . 

. وذم يلذىمر همٝمٜمل٣م ايمٗملغماط ٣مإٞم٘مؿ ؽمتٖمتحقن أرًو » :ط اهللقل ىم٤مل َرؾُم  :وم٣مل وفمـ أيب ذر  

همل١من هللؿ ذَمل٥م طملغًما  هم٣مؽمتقصقا زمٟمهٙمٜمل٣م ،ؽمتٖمتحقن َمٌم وهل أرض يًٚمك همٝمٜم٣م ايمٗمغماطرواي٦م: 

ش٣مورمحً 
(5)

. 

إذا أهمْمر أضمدىمؿ همٙمٝمٖمْمر فمعم متر هم١مٞمف زمرىم٥م، همل١من » وم٣مل: ط فمـ ايمٛمٌل وفمـ ؽمٙمامن زمـ فم٣مَمر  

ايمِمدوم٥م فمعم اظمً٘مكم صدوم٥م، وفمعم ذي ايملرضمؿ شمِٛمَْتل٣من: صلدوم٥م  وىم٤مل: ،ٜمقرهم٣مظم٣مء هم١مٞمف ؿم امل جيد مترً 

                                                                          

 وُمـ ىمٓمٕمؽ ىمٓمٕمتف.

 .صٚم٦م اًمرطمؿ وحتريؿ ىمٓمٞمٕمتٝم٤م :( سم٤مب3669ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 ًمٞمس اًمقاصؾ سم٤معمٙم٤مومئ. :٤مب( سم6756رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 :وىمقهلك٤م .ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إىمرسملم واًمزوج واًمقاًمديـ :( سم٤مب2114(، وُمًٚمؿ  6745رواه اًمٌخ٤مري   (3)

. ىمٞمؾ: يم٤مٟم٧م أُمٝم٤م ُمـ اًمٜم٥ًم. وىمٞمؾ: ُمـ اًمروك٤مقم٦م. واًمّمكحٞمص ٤مراهم٦ٌم أي ـم٤مُمٕم٦م ومٞمام قمٜمدي شم٠ًمًمٜمل ؿمٞمئً 

 إول.

 .ُمٝم٤م وهل٤م زوجأ اعمرأةصٚم٦م  :( سم٤مب6746رواه اًمٌخ٤مري   (1)

هم١مذا همتحتٚمقه٣م همٟمضمًٛمقا إلم أهٙمٜم٣م هم١من هلؿ »وذم رواي٦م: وصٞم٦م اًمٜمٌل سم٠مهؾ ُمٍم،  :( سم٤مب3654رواه ُمًٚمؿ   (5)

ِٚمٌؿ. شاذَم٥م وصٜمرً  -أو ىم٤مل- ذَم٥م ورمًح٣م ًْ  ىم٤مل اًمٕمٚمامء: اًمرطمؿ اًمتل هلؿ يمقن ه٤مضمر أم إؾمامقمٞمؾ ُمكٜمٝمؿ. رواه ُُم

 ُمٜمٝمؿ. ط اهللاًمّمٝمر: يمقن ُم٤مري٦م أم إسمراهٞمؿ سمـ َرؾُمقل و
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شوصٙم٥م
(1)

 . 

  :ومٝمكل شمٕمٛمكر اًمكدي٤مر  ،وصٚم٦م اًمكرطمؿ ومْمكٚمٝم٤م قمٔمكٞمؿ :قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدويوم٣مل ايمدىمتقر

   .وشمٙمثر إُمقال

٣م يمِملٙم٥م ايملرضمؿ ضمتلك إن إن أفمجؾ ايمْم٣مفم٥م شمقازًمل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة  

شفمددهؿ إذا سمقاصٙمقا قٞمقا همجرة همتٛمٚمق أَمقاهلؿ وي٘مثرأهؾ ايمٌٝم٦م يمٝم٘م
(2)

 . 

َملـ » ىم٤مل: طأن رؾمقل اهلل  وهل ؾم٥ٌم ؾمٕم٦م اًمرزق وـمقل اًمٕمٛمر: قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  

شأضم٤م أن يًٌط يمف دم رزومف، ويٛمًٟم يمف دم أشمره، همٙمٝمِمؾ رمحف
(3)

 . 

يكم ومم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك زي٤مدة اًمٕمٛمر، وسمًط اًمرزق اًمقارديـ ذم احلدي٨م ُم٤م
(4)

: 

أن اعم٘مّمقد سم٤مًمزي٤مدة أن يٌك٤مرك اهلل ذم قمٛمكر اإلٟمًك٤من اًمقاصكؾ، وهيٌكف ىمكقة ذم اجلًكؿ،  -2

 ورضم٤مطم٦م ذم اًمٕم٘مؾ، وُمْم٤مًء ذم اًمٕمزيٛم٦م، ومتٙمقن طمٞم٤مشمف طم٤مومٚم٦م سمجالئؾ إقمامل.

 وم٤مًمذي يّمؾ رمحف يزيد اهلل ذم قمٛمره، ويقؾمع ًمف ذم رزىمف. ;أن اًمزي٤مدة قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م -1

ؾمكٛمٕم٧م  :قمـ قمٌد اًمرمحـ سمكـ قمكقف ىمك٤مل :ًمٕمٌده سم٤مًمؼم واإلطم٤ًمن وهل ؾم٥ٌم ًمقصؾ اهلل 

أٞم٣م اهلل وأٞم٣م ايمرمحـ طمٙمٗم٦م ايمرضمؿ وؾمٗمٗم٦م هلل٣م َملـ اؽملٚمل همٚملـ  :وم٣مل اهلل» :ي٘مقل طرؾمقل اهلل 

شوصٙمٜم٣م وصٙمتف وَمـ ومْمٔمٜم٣م زمتتف
(5)

 .    

وهكق ذم  ط٤م قمكرض ًمرؾمكقل اهلل أن أقمراسمٞم  » :وقمـ أيب أيقب  وهل َمـ َمقصم٣ٌمت اجلٛم٥م:

أظمؼم) سمام ي٘مرسمٜمل ُمكـ  -أو ي٤م حمٛمد-ي٤م رؾمقل اهلل  :صمؿ ىم٤مل :سمخٓم٤مم ٟم٤مىمتف أو سمزُم٤مُمٝم٤م ؾمٗمر وم٠مظمذ

يمٗملد أو  يمٗملد وهملؼ» :صمؿ ٟمٔمر ذم أصح٤مسمف صمؿ ىمك٤مل طومٙمػ اًمٜمٌل  :اجلٜم٦م وي٤ٌمقمد) ُمـ اًمٜم٤مر ىم٤مل

وسمٗملٝمؿ ؾملٝمًئ٣م  سمٔمٌلد اهلل وٓ سممملك زملف» :طوم٠مقم٤مده٤م وم٘م٤مل اًمٜمٌكل  :ىم٤مل ؟يمٞمػ ىمٚم٧م :ىم٤مل شهدي

ومٚمكام أدسمكر ىمك٤مل  شوسمِملؾ ذا رمحلؽ -وذم روايك٦م  -ايمزىم٣مة وسمِمؾ ايمرضمؿ دع ايمٛم٣موم٥مايمِمالة وسم٠مي 
                                                                          

 =وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص.طمدي٨م طمًـ :أمحد واًمؽمُمذي وأسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (2)

همككػم  شهم١مٞمللف زمرىملل٥م»( ومل يككذيمر 1::2( واعمِمككٙم٤مة  3178( وصككحٞمص اسمككـ ظمزيٛمكك٦م  3693اًمٜمًكك٤مئل =

 اًمؽمُمذي.

 .(6816جل٤مُمع  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم قمـ أيب سمٙمرة. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ا صحٝمح: (1)

( سمك٤مب صكٚم٦م اًمكرطمؿ 3668ُمـ سمًط ًمف ذم اًمرزق سمّمٚم٦م اًمرطمؿ، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب:674رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ىمٓمٞمٕمتٝم٤م.وحتريؿ 

 (.28ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ. د / حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد. ص:   (1)

(، 631(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  27:5صححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  و رواه أسمق داود. صحٝمح: (5)

 .(5425(، وصحٞمص اجل٤مُمع 631 



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 395
شإن متًؽ زمام أَمرسمف زمف دطمؾ اجلٛم٥م» :طرؾمقل اهلل 

(1)
 . 

شَمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝمِمؾ رمحف» :طوهل فمٛمقان ىمامل اإليامن يمٗمقيمف  
(2)

 . 

ُمـ اًمٖم٤مر سمٕمد  طرؾمقل اهلل وًمذًمؽ عم٤م رضمع  ،وهل ؾم٥ٌم ُمٕمٞم٦م اهلل وطمٗمٔمف وٟمٍمه وشمقومٞم٘مف 

 :وم٘مك٤مل سمٜمك٧م ظمقيٚمكد يرضمػ وم١ماده ومدظمؾ قمكغم ظمدجيك٦م رضمع »أن ضم٤مءه ضمؼميؾ ٕول ُمرة 

يمٗمد طمُمٝم٦م فملعم » :ومزُمٚمقه طمتك ذه٥م قمٜمف اًمروع وم٘م٤مل خلدجي٦م وأظمؼمه٤م اخلؼم شزَمٙمقين زَمٙمقين»

وحتٛمؾ ا إٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ وشمّمدق احلدي٨م يمال واهلل ٓ خيزيؽ اهلل أسمدً  :وم٘م٤مًم٧م ظمدجي٦م شٞمٖمز

شاًمٙمؾ وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم وشم٘مري اًمْمٞمػ وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ
(3()4)

  . 

 فطٌ بس اخلاي١ -4

شاخل٣ميم٥م زمٚمٛمزيم٥م إم» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب  
(5)

. 

 بس أصدقا٤ األب ٚاألّ ٚاألقازب ٚايصٚد١ 
 ٚضا٥س َٔ ٜٓدب إنساَ٘

اًل ُمـ إقمراب ًم٘مٞمف سمٓمريؼ ُمٙم٦م ومًٚمؿ قمٚمٞمكف أن رضم   سمـ قمٛمر اهللسمـ ديٜم٤مر قمـ قمٌد  اهللقمـ قمٌد  

سمـ قمٛمر ومحٚمف قمغم مح٤مر يم٤من يريمٌف، وأقمٓم٤مه قمامُم٦م يم٤مٟم٧م قمغم رأؾمف. ىم٤مل اسمـ ديٜم٤مر: وم٘مٚمٜم٤م ًمكف:  اهللقمٌد 

ا ًمٕمٛمكر سمـ قمٛمر: إن أسم٤م هذا يمك٤من ود  ً اهللإهنؿ إقمراب وهؿ يروقن سم٤مًمٞمًػم. وم٘م٤مل قمٌد  اهللأصٚمحؽ 

شإن أزمر ايمػم صٙم٥م ايمرصمؾ أهؾ ود أزمٝمف» ي٘مقل: ط اهلل وإ) ؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل سمـ اخلٓم٤مب ا
(6)

 . 

وُم٤م  ُم٤م همرت قمغم ظمدجي٦م  طُم٤م همرت قمغم أطمد ُمـ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م    

رأيتٝم٤م ىمط، وًمٙمـ يم٤من يٙمثر ذيمره٤م، ورسمام ذسمص اًمِم٤مة صمؿ ي٘مٓمٕمٝم٤م أقمْم٤مًء صمكؿ يٌٕمثٝمك٤م ذم صكدائؼ 

إهن٤م يم٤مٟمك٧م ويم٤مٟمك٧م ويمك٤من زم » إٓ ظمدجي٦م! ومٞم٘مقل:ظمدجي٦م. ومرسمام ىمٚم٧م ًمف: يم٠من مل يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م 

                                                                          

 ،=سمٞم٤من اإليامن اًمذي يدظمؾ سمكف اجلٜمك٦م :( سم٤مب24 وُمًٚمؿ وضمقب اًمزيم٤مة،  :( سم٤مب2443 اًمٌخ٤مري رواه  (2)

 .واًمٚمٗمظ ًمف ،وأن ُمـ متًؽ سمام أُمر سمف دظمؾ اجلٜم٦م=

( 38ُمـ طمدي٨م أيب هريكرة، وُمًكٚمؿ   : إيمرام اًمْمٞمػ وظمدُمتف إي٤مه سمٜمٗمًف.( سم٤مب6898رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.5354ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص   واٟمٔمر

 ( سم٤مب سمدء اًمقطمل.271(، وُمًٚمؿ  4رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.396-394ص:   -أطم٤ٌمب اهلل ًمٚمِمٞم: اًمديمتقر/ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي  (1)

 (.5116  (،3663رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 .ومْمؾ صٚم٦م أصدىم٤مء إب وإم وٟمحقمه٤م :( سم٤مب3663رواه ُمًٚمؿ   (6)
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شُمٜمٝم٤م وًمد
(1)

. 

ذم ؾمكٗمر ومٙمك٤من  اًمكٌجكم  اهللظمرضم٧م ُمع ضمريكر سمكـ قمٌكد » وم٣مل: وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ  

آًمٞمك٧م أن ؿمٞمًئ٤م  ط اهللخيدُمٜمل. وم٘مٚم٧م ًمف: ٓ شمٗمٕمؾ. وم٘م٤مل: إ) ىمد رأي٧م إٟمّم٤مر شمّمٜمع سمَرؾُمقل 

شُمٜمٝمؿ إٓ ظمدُمتف آ أصح٥م أطمدً 
(2)

.  

 شٜاز٠ اإلخٛإ ٚايصاحلني فطٌ -5
٣م يمف دم ومري٥م أطمرى همٟمرصد اهلل فمعم َمدرصمتف  زار أطًم أن رصماًل » :طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

هؾ يملؽ فمٙمٝملف َملـ ٞمٔمٚمل٥م  :وم٣مل ٣م رم دم هذه ايمٗمري٥مأريد أطًم  :وم٣مل ؟أيـ سمريد :٣م همٙمام أسمك فمٙمٝمف وم٣ملَمٙم٘مً 

شيمٝمؽ إن اهلل ومد أضمٌؽ ىمام أضمٌٌتف همٝمفهم١مين رؽمقل اهلل إ :وم٣مل وم٣مل ٓ نمغم أين أضمٌف دم اهلل ؟سمرهب٣م
(3)

 . 

٣م يمف دم اهلل ٞمل٣مداه ٣م أو زار أطًم َمـ فم٣مد َمريًّم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  ٣مأيًّم  وفمـ أيب هريرة 

ًٓ  َمٛم٣مدٍ  شزمٟمن ؿم٦ٌم وؿم٣مب ممُم٣مك وسمٌقأت َمـ اجلٛم٥م َمٛمز
(4)

 . 

َمٙمؽ َمـ ايمًامء َم٣م َمـ فمٌد أسمك أطم٣مه يزوره دم اهلل إٓ ٞم٣مداه  » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس  

ومراه همٙملؿ يلرض يملف  وفمقم   أن ؿم٦ٌم وؿم٣مزم٦م يمؽ اجلٛم٥م وإٓ وم٣مل اهلل دم َمٙم٘مقت فمرؾمف فمٌدي زار دم  

شزمثقاب دون اجلٛم٥م
(5)

 . 

سمكغم يك٤م رؾمكقل  :ىمٚمٜم٤م شوم٣مل أٓ أطمػمىمؿ زمرصم٣ميم٘مؿ دم اجلٛم٥م» :طفمـ ايمٛمٌل  ٣م وفمـ أٞمس أيًّم  

ور أطم٣مه دم ٞم٣مضمٝمل٥م اظمٌمل ٓ يلزوره إٓ هلل دم ايمٛمٌل دم اجلٛم٥م وايمِمديؼ دم اجلٛم٥م وايمرصمؾ يز» :اهلل ىم٤مل

شاجلٛم٥م
(6)

. 

وم٣مل اهلل سمٌل٣مرك وسمٔمل٣ملم وصمٌل٦م » :يٗمقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ   

                                                                          

 .شأرؽمٙمقا هب٣م إلم أصدوم٣مء طمدجي٥م»  وذم رواي٦م: يم٤من إذا ذسمص اًمِم٤مة ي٘مقل: ،(3546ٚمؿ  ( وُم4718ًرواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .ذم طمًـ صح٦ٌم إٟمّم٤مر :( سم٤مب3624ومْمؾ اخلدُم٦م ذم اًمٖمزو، وُمًٚمؿ   :( سم٤مب3842رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 شسمرهبل٣م» :ىمقًمكف سمٗمتص اعمٞمؿ واًمراء هل اًمٓمريكؼ: اعمدرضم٦مذم ومْمؾ احل٥م ذم اهلل.  :( سم٤مب3678  رواه ُمًٚمؿ (3)

 (.461، واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  أي شم٘مقم هب٤م وشمًٕمك ذم صالطمٝم٤م

. وطمًكٜمف فطمكدي٨م طمًكـ واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمح :واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمكف وىمك٤ملُم٤مضمف  سمـارواه  ضمًـ: (1)

 (.7498(، وصحٞمص اجل٤مُمع  3119إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 (.:368إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد. وصححف رواه اًمٌزار وأسمق يٕمغم صحٝمح: (5)

 (.3691وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط واًمّمٖمػم ضمًـ: (6)
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شويمٙمٚمت٣ٌمذيمكم دم   ويمٙمٚمتزاوريـ دم   ويمٙمٚمتج٣ميمًكم دم   حمٌتل يمٙمٚمتح٣مزمكم دم  
(1)

. 

 

                                                                          

 (.3692. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  واه ُم٤مًمؽ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمصر صحٝمح: (2)
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 اجلاز ٚايٛص١ٝ ب٘فطٌ اإلسطإ إىل  -6

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :ٔملللل٣ملمسم اهللوملللل٣مل  

   ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 .[36ايمٛم٣ًمء:]

َم٣م زال صمػميؾ يقصلٝمٛمل زم٣مجلل٣مر ضمتلك » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مٓ   وفمـ ازمـ فمٚمر وفم٣م ُم٥م 

شـمٛمٛم٦م أٞمف ؽمٝمقرشمف
(1)

. 

ي٣م أزم٣م ذر إذا ؿمٌخ٦م َمرومل٥م هملٟمىمثر َم٣مءهل٣م وسمٔم٣مهلد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر  

شغماٞمؽصم
(2)

. 

!ىمٞمؾ: ُمـ ي٤م واهلل ٓ ي٠مَمـ، واهلل ٓ ي٠مَمـ، واهلل ٓ ي٠مَمـ» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  

شايمذي ٓ يٟمَمـ صم٣مره زمقا ٗمف؟ ىم٤مل: اهللَرؾُمقل 
(3)

 . 

ي٣م ٞم٣ًمء اظمًلٙمامت ٓ حتٗملرن صمل٣مرة جل٣مرهتل٣م ويملق همرؽملـ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف  

شؾم٣مة
(4)

. 

صمؿ ي٘مقل أسمكق  -ٓ يٚمٛمع صم٣مر صم٣مره أن يٕمرز طمُم٥ٌم دم صمداره» وم٣مل: ط اهلل أن َرؽُمقل وفمٛمف  

شُم٤م زم أرايمؿ قمٜمٝم٤م ُمٕمرولم! واهلل ٕرُملم هب٤م سملم أيمت٤مومٙمؿهريرة: 
(5)

 . 

 :ىمك٤مًمقا ؟َم٣م سمٗمقيمقن دم ايمزٞمل٣م» :ٕصح٤مسمف طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ اظمٗمداد زمـ إؽمقد 

ٕن يزين ايمرصمؾ » :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ٘مٞم٤مُم٦مطمرام طمرُمف اهلل ورؾمقًمف ومٝمق طمرام إمم يقم اًم

طمرُمٝمك٤م اهلل  !ىمك٤مًمقا ؟َم٣م سمٗمقيمقن دم ايمنلوم٥م» :ىم٤مل شزمٔممم ٞمًقة أين فمٙمٝمف َمـ أن يزين زم٣مَمرأة صم٣مره

                                                                          

 .ًمٞمفاجل٤مر واإلطم٤ًمن إ إمم ( سم٤مب اًمقصٞم٦م3736(، وُمًٚمؿ  6779رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ط وذم رواي٦م ًمف قمـ أيب ذر ىمك٤مل: إن ظمٚمكٞمكم  .اجل٤مر واإلطم٤ًمن إًمٞمف إمم ( سم٤مب اًمقصٞم٦م3736ُمًٚمؿ  رواه  (1)

 وم٠ميمثر ُم٤مءه صمؿ اٟمٔمر أهؾ سمٞم٧م ُمـ ضمػماٟمؽ وم٠مصٌٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمروف. ٤مأوص٤م) إذا ـمٌخ٧م ُمرىمً 

 .حتكريؿ إيكذاء اجلك٤مر( سم٤مب سمٞم٤من 57( سم٤مب إصمؿ ُمـ ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف، وُمًٚمؿ  6781رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اًمٌقائؼ: اًمٖمقائؾ واًمنمور. .شٓ يدطمؾ اجلٛم٥م َمـ ٓ يٟمَمـ صم٣مره زمقا ٗمف»وذم رواي٦م عمًٚمؿ 

( سمك٤مب احلك٨م قمكغم اًمّمكدىم٦م وًمكق 2141( سم٤مب ٓ حت٘مرن ضم٤مرة جل٤مرهت٤م، وُمًٚمؿ  6782رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .سم٤مًم٘مٚمٞمؾ وٓ متتٜمع ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ٓطمت٘م٤مره

( سمك٤مب همكرز :271 يٛمٜمكع ضمك٤مره أن يٖمكرز ظمِمك٦ٌم ذم ضمكداره، وُمًكٚمؿ  ( سم٤مب 3442ٓرواه اًمٌخ٤مري   (5)

روي ظمِمٌف سم٤مإلو٤موم٦م واجلٛمع. وروي: ظمِم٦ٌم سم٤مًمتٜمقيـ قمغم اإلومراد.وىمقًمف: ُمك٤م زم  اخلِم٥م ذم ضمدار اجل٤مر.

 ٕمٜمل قمـ هذه اًمًٜم٦م.يأرايمؿ قمٜمٝم٤م ُمٕمرولم: 
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 ٕن ين  ايمرصمؾ َمـ فممملة أزمٝمل٣مت أينل فمٙمٝملف َملـ أن ينل  َملـ» :ىم٤مل ورؾمقًمف ومٝمل طمرام

شصم٣مره
(1)

 . 

َمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝمحًـ إلم » ٣مل:وم طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب ذيح اخلزافمل  

 صم٣مره، وَمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝم٘مرم وٝمٖمف، وَمـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر همٙمٝمٗملؾ

شأو يمٝمً٘م٦مطمغًما 
(2)

. 

إلم أوملرهبام » :ىم٤مل ؟إن زم ضم٤مريـ وم٢ممم أهيام أهدي اهللىمٚم٧م ي٤م َرؾُمقل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م    

ش٣مَمٛمؽ زم٣مزمً 
(3)

. 

سمٔم٣ملم طملغمهؿ  اهللطمغم إصح٣مب فمٛمد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل   زمـ فمٚمرو اهللوفمـ فمٌد  

شطمغمهؿ جل٣مره اهلليمِم٣مضمٌف، وطمغم اجلغمان فمٛمد 
(4)

 .  

وصم٣مره صمل٣م ع  َم٣م آَمـ يب َمـ زم٣مت ؾمٌٔم٣من» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ    

شإلم صمٛمٌف وهق ئمٙمؿ
(5)

. 

 شاذه٤م هم٣مصلػم» :يِمٙمق ضم٤مره وم٘م٤مل ًمف طضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ومٗمٕمكؾ ومجٕمكؾ اًمٜمك٤مس يٛمكرون  شاذه٤م هم٣مؿمرح َمت٣مفملؽ دم ايمْمريلؼ» :٤م وم٘م٤ملوم٠مشم٤مه ُمرشملم أو صمالصمً 

وسمٕمْمٝمؿ يدقمق قمٚمٞمف ومجك٤مء  ،ومٞمخؼمهؿ ظمؼم ضم٤مره ومجٕمٚمقا يٚمٕمٜمقٟمف ومٕمؾ اهلل سمف وومٕمؾ ،وي٠ًمًمقٟمف

ششمٙمرهفؿمٞمًئ٤م  ارضمع وم٢مٟمؽ ًمـ شمرى ُمٜمل :إًمٞمف ضم٤مره وم٘م٤مل
(6)

 . 

إن ومالٟم٦م شمٙمثر ُمـ صالهت٤م وصدىمتٝم٤م وصٞم٤مُمٝم٤م همػم  !ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مل رضمؾ :وم٣مل  فوفمٛم 

يك٤م رؾمكقل اهلل ومك٢من ومالٟمك٦م يكذيمر ُمكـ ىمٚمك٦م  :ىم٤مل شهل دم ايمٛمل٣مر» ىم٤مل: أهن٤م شم١مذي ضمػماهن٤م سمٚم٤ًمهن٤م

                                                                          

وصححف إًم٤ٌم) ذم  صحٞمص  .وإوؾمط رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف ورواشمف صم٘م٤مت واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم صحٝمح: (2)

 .(:365اًمؽمهمٞم٥م  

( سم٤مب احل٨م قمغم إيمرام 59  هبذا اًمٚمٗمظ( سم٤مب طمٗمظ اًمٚم٤ًمن، ورواه ُمًٚمؿ 7222روى اًمٌخ٤مري سمٕمْمف:   (1)

 .اجل٤مر واًمْمٞمػ

 .( سم٤مب طمؼ اجلقار ذم ىمرب إسمقاب6785اًمٌخ٤مري  رواه  (3)

 -واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام واحل٤ميمؿواسمـ ظمزيٛم٦م  -طمدي٨م طمًـ همري٥م :وىم٤مل -رواه اًمؽمُمذي صحٝمح: (1)

 (.214(، واًمّمحٞمح٦م  2:55وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  . صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ :وىم٤مل

يمٝمس اظم٠مَمـ ايملذي »وًمٗمٔمف  ورواه احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م رواه اًمٓمؼما) واًمٌزار وإؾمٜم٤مده طمًـ صحٝمح: (5)

 .(3672صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  وصححف إًم٤ٌم) ذم  .شوصم٣مره صم٣م ع إلم صمٛمٌف ايمذي يٌٝم٦م ؾمٌٔم٣من

، صكحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ :واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل ،رواه أسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (6)

 (.:366وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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شاجلٛم٥م هل دم» ىم٤مل: صٞم٤مُمٝم٤م وصالهت٤م وأهن٤م شمتّمدق سم٤مٕصمقار ُمـ إىمط وٓ شم١مذي ضمػماهن٤م
(1)

 . 

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ صم٣مر ايمًقء دم دار اظمٗم٣مَمل٥م » ىم٣من يٗمقل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  

شهم١من صم٣مر ايم٣ٌمدي٥م يتحقل
(2)

 . 

اظملرأة ايمِمل٣محل٥م  :أرزمع َملـ ايمًلٔم٣مدة» :طرؾمقل اهلل  ىم٤مل :وم٣مل وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص  

اجل٣مر ايمًلقء واظملرأة ايمًلقء  :ـ ايمُمٗم٣مءوأرزمع َم ،واظمً٘مـ ايمقاؽمع واجل٣مر ايمِم٣ميمح واظمرىم٤م اهلٛملء

شواظمرىم٤م ايمًقء واظمً٘مـ ايمّمٝمؼ
(3)

 . 

 فطٌ اإلصالح بني ايٓاع -7 
ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:   

ڀ ڀ  ﴿ :، وىمك٤مل شمٕمك٤ممم[218ايمٛمًل٣مء:] ﴾ٺ ٿٿ ﴿، وىم٤مل شمٕمك٤ممم:[221ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٺٿ

  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۈ ٴۇ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[2ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ڀ ڀ ٺٺ

 . [20احلجرات:]

واإلصالح سملم اًمٜم٤مس هق أن يٙمقن سمكلم ؿمخّمكلم ُمٕمك٤مداة  زمـ فمثٝمٚمكم رمحف اهلل:اوم٣مل ايمُمٝمخ  

ويمٚمكام يمك٤من  ،ومٞم٠مي رضمؾ ُمقومؼ ومٞمّمٚمص سمٞمٜمٝمام، ويزيؾ ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ،وسمٖمْم٤مء

ّمكٚمص سمكلم إب يٕمٜمل أن اًم ،اًمرضمالن أىمرب صٚم٦م سمٕمْمٝمام ُمـ سمٕمض، وم٢من اًمّمٚمص سمٞمٜمٝمام أويمد

واسمٜمف أومْمؾ ُمـ اًمّمٚمص سملم اًمرضمؾ وص٤مطمٌف واًمّمٚمص سملم إخ وأظمٞمف أومْمؾ ُمـ اًمّمٚمص سمكلم 

لم وسملم اعمت٘مك٤مـمٕملم اًمٕمؿ واسمـ أظمٞمف وهٙمذا يمٚمام يم٤مٟم٧م اًم٘مٓمٞمٕم٦م أقمٔمؿ يم٤من اًمّمٚمص سملم اعمت٤ٌمهمْم

 أويمد. أيمٛمؾ وأومْمؾ و

ٱٻ ٻ ٻ  ﴿: وضمكؾ ىم٤مل اهلل قمز ،واقمٚمؿ أن اًمّمٚمص سملم اًمٜم٤مس ُمـ أومْمؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م 

 . [221ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

وم٠ميمثر اعمٜم٤مضم٤مة سملم اًمٜم٤مس ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م إٓ ُمـ  ،اًمٙمالم اخلٗمل سملم اًمرضمؾ وص٤مطمٌف وايمٛمجقى: 
                                                                          

سم٤معمثٚمث٦م مجكع  شإشمقار» صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه أمحد واًمٌزار واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2)

(، 3671(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  2:1. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمّمكحٞمح٦م  ُمكـ إىمكط ىمٓمٕم٦م صمقر وهل

 (.:22وإدب اعمٗمرد  

(، 4:54(، واًمّمحٞمح٦م  23:1. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًـ: (1)

 (.3667وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.3687ؽمهمٞم٥م  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمرواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (3)
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 أُمر سمّمدىم٦م أو ُمٕمروف.

يمؾ ُم٤م أُمر سمف اًمنمع، يٕمٜمل أُمر سمخػم أو إصالح سمكلم اًمٜمك٤مس: سمكلم اًمرضمكؾ وصك٤مطمٌف  واظمٔمروف: 

ؿمخص ُمقومؼ ومٞمّمٚمص سمٞمٜمٝمام، ويزيؾ ُم٤م سملم اًمرضمؾ وص٤مطمٌف ُمـ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء. صمكؿ  ومٞم٠مي :ُمٗمًد

ومٌككلم  [221ايمٛمًلل٣مء: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم: 

ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٦م أن اخلػم طم٤مصؾ ومٞمٛمـ أُمر سمّمدىم٦م أو ُمٕمروف أو إصالح  سملم اًمٜم٤مس ومٝمذا ظمكػم 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ﴿ طم٤مصؾ ٓ ؿمكؽ ومٞمكف، أُمك٤م اًمثكقاب وم٘مك٤مل:

وم٠مٟم٧م ي٤م أظمل اعمًٚمؿ إذا رأي٧م سملم ؿمخّملم قمداوة وسمٖمْم٤مء ويمراهٞم٦م وم٤مطمرص قمغم أن شمًٕمك  ﴾ڤ

 وم٢مٟمف خمٚمقف قمٚمٞمؽ ُمـ اهلل. ،ُمـ ُم٤مًمؽؿمٞمئ٤ًم  سمٞمٜمٝمام سم٤مًمّمٚمص طمتك ًمق ظمنت

  :إن ومالن مل يتٙمٚمؿ ومٞمؽ سمٌمء شمؿ افمٙمؿ أن ايمِمٙمح جيقز همٝمف ايمتقري٥م أي أن سمٗمقل يمُمخص، 

ومالن حيٌؽ إن يمٜم٧م ُمـ أهؾ اخلػم وشمْمكٛمر  :أو شم٘مقل ،ؾ اخلػم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽإن ومالن حي٥م أه

 ٕضمؾ أن ارج ُمـ اًمٙمذب. إن يمٜم٧م ُمـ أهؾ اخلػمذم ٟمٗمًؽ مجٚم٦م 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ ووملل٣مل اهلل فمللز وصمللؾ: 

 ذم مجٞمع إُمقر. (اًمّمٚمص ظمػم . هذه مجٚم٦م قم٤مُم٦م [218ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٺٺ ٺ ٿٿ

يٜمٌٖمكل ًمكف قمٜمكد  نإؿم٤مرة إمم أن اإلٟم٤ًم [218ايمٛم٣ًمء:] ﴾ٿ ٹٹٿ  ﴿ شمؿ وم٣مل سمٔم٣ملم: 

ٕٟمف إذا اشمٌع ٟمٗمًف وم٢من اًمٜمٗمس ؿمحٞمح٦م رسمام  ،اإلصالح أن يتٜم٤مزل قمام ذم ٟمٗمًف وأن ٓ يتٌع ٟمٗمًف

 وم٢من اًمّمٚمص يتٕمكذر وإذا أراد اإلٟم٤ًمن أن ي٠مظمذ سمح٘مف يم٤مُماًل  ،يريد اإلٟم٤ًمن أن ي٠مظمذ سمح٘مف يم٤مُماًل 

 ٤م. مل يٙمـ إصالطًم  وأراد ص٤مطمٌؽ أن ي٠مظمذ سمح٘مف يم٤مُماًل يم٤مُماًل ٕٟمؽ إذا أردت أن شم٠مظمذ سمح٘مؽ 

وهكذا  ،ًمٙمـ إذا شمٜم٤مزل يمؾ واطمد ُمٜمٙمام قمام يريد وهمٚم٥م ؿمص ٟمٗمًف وم٢مٟمف حيّمؾ اخلػم اًمّمكٚمص

 [218ايمٛمًل٣مء: ] ﴾ ٺ ٿٿ ﴿سمٕمد ىمقًمف  ﴾ٿ ٿ ٹٹ﴿ :هق اًمٗم٤مئدة ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم

وضمكؾ  وم٠مُمر اهلل قمكز [9احلجرات: ] ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 سم٤مإلصالح سملم اعمت٘م٤مشمٚملم ُمـ اعم١مُمٜملم.

قمغم اإلصالح سملم اًمٜم٤مس ومٕمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م قم٘مٌف سمـ أيب ُمٕمكٞمط  طوًم٘مد رهم٥م رؾمقل اهلل 

أو طملغًما  يمٝمس ايم٘مذاب ايمذي يِمٙمح زمكم ايمٛم٣مس همٝمٛمٚملل» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مًم٧م 

شطمغًما يٗمقل
(1)

. 

يثٜمل قمٚمٞمكؽ ويٛمكدطمؽ  ٤مإن ومالٟمً  :ٚمِمخصوم٤مإلٟم٤ًمن إذا ىمّمد اإلصالح سملم اًمٜم٤مس وىم٤مل ًم  

                                                                          

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.3716( يمت٤مب اًمّمٚمص، وُمًٚمؿ  37:3رواه اًمٌخ٤مري   (2)
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وم٢من ذًمؽ ٓ سم٠مس سمف   ،ويدقمق ًمؽ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٙمٚمامت
(1)

 . 

وًم٘مد رهم٥م اهلل ؾمكٌح٤مٟمف ذم إصكالح ذات اًمٌكلم ومجٕمٚمكف ُمكـ  وم٣مل ايمُمٝمخ فمٌد ايمٔمٓمٝمؿ زمدوي:

. وم٤ٌمإلصالح سمكلم [20احلجرات:] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ﴿ :ُمقضم٤ٌمت رمحتف وم٘م٤مل

ومك٢من  ،ؿ اعمقدة، واتٗمكل ُمكـ اعمجتٛمكع سمكذور اخلكالف واًمٗمرىمك٦ماًمٜم٤مس شمٕمٛمٝمؿ اًمرمح٦م وشمًقده

 پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :وًمذًمؽ ىمك٤مل شمٕمك٤ممم ،وآضمتامع وإًمٗم٦م رمح٦م ،اخلالف واًمٗمرىم٦م قمذاب

 . [229، 228هقد:]﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ

قمـ ؾمكٝمؾ سمكـ  يّمٚمص سملم اعمتخ٤مصٛملم ويًٕمك إًمٞمٝمؿ سمٜمٗمًف إلصالح ذات سمٞمٜمٝمؿ طويم٤من 

اذهٌلقا » :سمذًمؽ وم٘م٤مل طراُمقا سم٤محلج٤مرة وم٠مظمؼم رؾمقل اهلل أن أهؾ ىم٤ٌمء اىمتتٚمقا طمتك شم ؾمٕمد 

شزمٛم٣م ٞمِمٙمح زمٝمٛمٜمؿ
(2)

 . 

ىم٤مل رؾمكقل اهلل  ىم٤مل:  قمـ أيب هريرة ;يرهم٥م ذم إصالح ذات اًمٌلم وحي٨م قمٚمٞمف طويم٤من  

ىمؾ ؽمالَمك َمـ ايمٛم٣مس فمٙمٝمف صدوم٥م ىمؾ يقم سمْمٙمع همٝمف ايمُمٚمس سمٔملدل زملكم آشمٛملكم صلدوم٥م وسمٔملكم »: ط

ٝمٜم٣م أو سمرهمع يمف فمٙمٝمٜم٣م َمت٣مفمف صدوم٥م وايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم صدوم٥م وزم٘مؾ طمْمقة يٚمُملٝمٜم٣م ايمرصمؾ دم دازمتف همتحٚمٙمف فمٙم

شإلم ايمِمالة صدوم٥م ومتٝمط إذى فمـ ايمْمريؼ صدوم٥م
(3)

. 

أهمّملؾ ايمِملدوم٥م إصلالح » أن ايمِمدوم٥م إولم َمـ هذه ايمِمدوم٣مت هل أهمّملٙمٜم٣م همٗمل٣مل: طوزمكم 

شذات ايمٌكم
(4)

 . 

أٓ أديملؽ فملعم صلدوم٥م حيٌٜمل٣م اهلل » أيقب:أن اهلل سمٔم٣ملم حي٤م هذه ايمِمدوم٥م همٗم٣مل ٕيب  طىمام زمكم 

شأن سمِمٙمح زمكم ايمٛم٣مس إذا سم٣ٌمنمّمقا وسمٖم٣مؽمدوا ؟ورؽمقيمف
(5)

 . 

ىمك٤مل  :قمكـ أيب اًمكدرداء ىمك٤مل :إصالح ذات اًمٌلم أومْمؾ ُمـ ٟمقاومؾ اًمٕم٤ٌمدات قمدا  طسمؾ إٟمف 

إصلالح ذات » :سمغم ىمك٤مل :ىم٤مًمقا شأٓ أطمػمىمؿ زمٟمهمّمؾ َمـ درصم٥م ايمِمٝم٣مم وايمِمالة» :طرؾمقل اهلل 

ش١من هم٣ًمد ذات ايمٌكم هل احل٣ميمٗم٥مايمٌكم هم
(6)

.   

                                                                          

 ( سمتٍمف.243-3/238ذح ري٤مض اًمّم٤محللم   (2)

 ُم٤مم ٕصح٤مسمف اذهٌقا سمٜم٤م ٟمّمٚمص.( سم٤مب ىمقل اإل3658رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.:211(، وُمًٚمؿ  3845رواه اًمٌخ٤مري   (3)

زار صحٝمح: (1) ٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  رواه اًمٓمؼما) واًٌم ًٚم ٤م) ذم اًًم ًم  (.3928(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :374. وصححف ا

 (.3931اًمؽمهمٞم٥م   صرواه اًمٓمؼما) وإصٌٝم٤م). وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞم ضمًـ: (5)

. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص أيب داود رواه أسمككق داود واًمؽمُمككذي واسمككـ طمٌكك٤من ذم صككحٞمحف صللحٝمح: (6)

 (.3925حٞمص اًمؽمهمٞم٥م  (. ص:361(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  :5:2 
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وإٟمام يم٤من إصالح ذات اًمٌلم أومْمؾ ُمـ ٟمقاومؾ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م عم٤م ومٞمف ُمكـ قمٛمكقم  

ويمثرة ُمكـ يٜمكدومع  ،اعمٜم٤مومع اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م ُمـ اًمتٕم٤مون واًمتٜم٤مس وإًمٗم٦م وآضمتامع قمغم اخلػم

٤من ُمـ اًمٕمكداوات وشمًكٚمٞمط إقمكداء ُمـ اعمية ذم اًمدٟمٞم٤م واًمديـ سمتِمت٧م اًم٘مٚمقب ووهـ إدي

ومٚمذًمؽ ص٤مرت أومْمؾ اًمّمدىم٤مت ،وؿمامشم٦م احل٤ًمد
(1)

. 

٤م قمكـ أٟمكس طمكديثً  [2ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿ وومد ذىمر ازمـ ىمثغم دم ومقيمف سمٔم٣ملم:

ؽ يك٤م ٙمضم٤مًمس إذ رأيٜم٤مه وحؽ طمتك سمدت صمٜم٤مي٤مه، وم٘م٤مل قمٛمر: ُم٤م أوح طسمٞمٜمام رؾمقل اهلل »ىم٤مل:  

رصمالن َمـ أَمتل صمثٝم٣م زملكم يلدي رب ايمٔملزة سمٌل٣مرك وسمٔمل٣ملم همٗمل٣مل »ل:  وم٘م٤م ؟رؾمقل اهلل سم٠ميب أٟم٧م وأُمل

أفمط أطم٣مك َمٓمٙمٚمتف، ومل٣مل: يل٣م رب مل يٌلؼ َملـ  :أضمدمه٣م: ي٣م رب طمذ رم َمٓمٙمٚمتل َمـ أطمل. همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

إن »سم٤مًمٌٙم٤مء صمؿ ىمك٤مل:  طومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل : . ىم٤ملضمًٛم٣مي رء وم٣مل: رب همٙمٝمحٚمؾ فمٛمل أوزاري

َملـ أوزارهلؿ، همٗمل٣مل اهلل سمٔمل٣ملم يمٙمْم٣ميمل٤م: ارهملع  ؿ٣مج ايمٛم٣مس إلم َمـ يتحٚمؾ فمٛمٜمذيمؽ يمٝمقم فمٓمٝمؿ يقم حيت

ا َمـ ذه٤م َم٘مٙمٙم٥م زمل٣ميمٙم٠ميم٠م، زمٌمك واٞمٓمر دم اجلٛم٣من همرهمع رأؽمف همٗم٣مل: ي٣م رب أرى َمدا ـ َمـ همّم٥م وومِمقرً 

رب وَمـ يٚمٙمؽ شمٚمٛمف؟  :ٕي ؾمٜمٝمد هذا؟ وم٣مل: هذا ظمـ أفمْمك شمٚمٛمف، وم٣مل ؟ٕي صديؼ هذا ؟ٕي ٞمٌل هذا

سمٔمٖمق فمـ أطمٝمؽ، وم٣مل: ي٣م رب، هم١مين ومد فمٖمقت فمٛمف، وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  :ٙم٘مف وم٣مل: َم٣مذا ي٣م رب؟ وم٣ملأٞم٦م مت :وم٣مل

هم٣مسمٗمقا اهلل وأصٙمحقا ذات زمٝملٛم٘مؿ همل١من اهلل سمٔمل٣ملم »:  طصمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  شطمذ زمٝمد أطمٝمؽ هم٣مدطمال اجلٛم٥م

شيِمٙمح زمكم اظم٠مَمٛمكم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(2)

 . 

  يف غٝبت٘عٔ عسض٘  فطٌ َٔ ْصس أخٝ٘ املطًِ ٚزّد -8 
 َمـ ذب فمـ فمرض أطمٝمف زم٣ميمٕمٝمٌل٥م ىمل٣من» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ أؽمامء زمٛم٦م يزيد  

٣م فمعم اهلل أن ئمتٗمف َمـ ايمٛم٣مر شضمٗم 
(3)

. 

اهلل فمـ وصمٜمف ايمٛمل٣مر يلقم  فمـ فمرض أطمٝمف رد   َمـ رد  » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب ايمدرداء  

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(4)

. 
                                                                          

 ( سمتٍمف.268-266اٟمٔمر ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمِمٞم: اًمديمتقر/ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي. ص:   (2)

 (. اٟمٔمكر شمٗمًكػم:257أورده احل٤مومظ أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده. ووٕمٗمف إًم٤ٌم) ذم وٕمٞمػ اًمؽمهمٞمك٥م   ؤمٝمػ: (1)

 .٦2531م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم - واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط:  (5/22أول ؾمقرة إٟمٗم٤مل   3اسمـ يمثػم ج / 

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) وهمػمهؿ صحٝمح: (3)

 7351.) 

 :=واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وأسمق اًمِمٞم: ذم يمت٤مب اًمتقسمٞم: وًمٗمٔمف ىمك٤مل. طمدي٨م طمًـ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)
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شأطم٣مه اظمًٙمؿ زم٣ميمٕمٝم٤م ٞمٌمه اهلل دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة َمـ ٞمٌم»:وم٣مل   وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل
(1)

.  

إن دَمل٣مءىمؿ وأَملقايم٘مؿ » :ذم ظمٓمٌتف ذم طمج٦م اًمكقداع :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب زم٘مرة 

شوأفمراو٘مؿ ضمرام فمٙمٝم٘مؿ ىمحرَم٥م يقَم٘مؿ هذا دم ؾمٜمرىمؿ هذا دم زمٙمدىمؿ هذا أٓ هؾ زمٙمٕم٦م
(2)

. 

ؿ فملعم اظمًلٙمؿ ضملرام دَملف وفمرولف ىملؾ اظمًلٙم» ومل٣مل: طأن رؽملقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شوَم٣ميمف
(3)

. 

إن َمـ أرزمك ايمرزم٣م آؽمتْم٣ميم٥م دم فمرض اظمًٙمؿ زمٕمغم » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٔمٝمد زمـ زيد  

شضمؼ
(4)

 . 

 :طمًٌؽ ُمـ صٗمٞم٦م يمكذا ويمكذا ىمك٤مل سمٕمكض اًمكرواة :طىمٚم٧م ًمٚمٜمٌل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م  

٤م وطمٙمٞمك٧م ًمكف إٟمًك٤مٟمً  :ىم٤مًمك٧م شيمٗمد ومٙم٦م ىمٙمٚم٥م يمق َمزصم٦م زمامء ايمٌحر ظمزصمتف» :شمٕمٜمل ىمّمػمة وم٘م٤مل

ش٣م وأن رم ىمذا وىمذاَم٣م أضم٤م أن ضم٘مٝم٦م رم إٞم٣ًمٞمً » :وم٘م٤مل
(5)

 . 

ٞمل وقمٜمد زيٜم٥م ومْمؾ فمٝمكر وم٘مك٤مل اًمٜمٌكل أٟمف اقمتؾ سمٕمػم ًمّمٗمٞم٦م سمٜم٧م طُم  ٤م وقمـ قم٤مئِم٦م أيًْم 

ومٝمجره٤م ذا  طأٟم٤م أقمٓمل شمٚمؽ اًمٞمٝمقدي٦م ومٖمْم٥م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مًم٧م شاأفمْمٝمٜم٣م زمٔمغمً : »ًمزيٜم٥م ط

صٗمراحلج٦م واعمحرم وسمٕمض 
(6)

 .  

ٓ  : وم٘مك٤مًمقارضمكاًل  طوقمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أهنؿ ذيمروا قمٜمد رؾمكقل اهلل 

يك٤م رؾمكقل اهلل  :وم٘م٤مًمقا شانمتٌتٚمقه» :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ،ًمف رطمؾؿ وٓ يرطمؾ طمتك يُ ٓمٕمَ ي٠ميمؾ طمتك يُ 

شضمًٌؽ إذا ذىمرت أطم٣مك زمام همٝمف» :إٟمام طمدصمٜم٤م سمام ومٞمف ىم٤مل
(7)

. 

وم٘م٤مم رضمؾ ومقىمكع ومٞمكف رضمكؾ ُمكـ سمٕمكده  طيمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

                                                                          

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  شٛمل٣مر يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥ماهلل فمٛملف فملذاب ايم فمـ فمرض أطمٝملف رد   َمـ ذب  »= :=ىم٤مل

 (.7373(. صحٞمص اجل٤مُمع  2:42اًمؽمُمذي  

 (.:395صححف إًم٤ٌم) ذم وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . ٤مرواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ُمقىمقومً  ضمًـ: (2)

 ( سم٤مب شمٖمٚمٞمظ حتريؿ اًمدُم٤مء وإقمراض وإُمقال.:278  وُمًٚمؿ(، 78 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.:5:6(، واعمِمٙم٤مة  :561ٞمص اجل٤مُمع  (، وصح3675 رواه ُمًٚمؿ  (3)

 (.3314(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5985. وصححف إًم٤ٌم) ذم  رواه أسمق داود صحٝمح: (1)

وصححف إًمٌك٤م) ذم  .طمدي٨م طمًـ صحٞمص :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح: (5)

 (.6251(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5986صحٞمص أيب داود  

 (.3946صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذمداود قمـ ؾمٛمٞم٦م قمٜمٝم٤م وؾمٛمٞم٦م مل شمٜم٥ًم رواه أسمق ضمًـ: (6)

 (.3947. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه إصٌٝم٤م) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمًـ: (7)
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شإٞمؽ أىمٙم٦م حلؿ أطمٝمؽ» :ىم٤مل ؟أحتٚمؾ ُم٤م أيمٚم٧م حلاًم  وُمؿا  :وم٘م٤مل شحتٙمؾ» :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل 
(1)

. 

ٕن ي٠ميمؾ اًمرضمؾ ُمـ » أٞمف َمر فمعم زمٕمؾ َمٝم٦م همٗم٣مل يمٌٔمض أصح٣مزمف: وفمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

شهذا طمتك يٛمأل سمٓمٜمف ظمػم ًمف ُمـ أن ي٠ميمؾ حلؿ رضمؾ ُمًٚمؿ
(2)

  . 

ظم٣م فملرج يب َملررت زمٗملقم هللؿ أـمٖمل٣مر َملـ ٞمحل٣مس » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

هل٠مٓء ايملذيـ يلٟمىمٙمقن حللقم  :وم٣مل ؟َمـ ه٠مٓء ي٣م صمػميؾ :خيٚمُمقن وصمقهٜمؿ وصدورهؿ همٗمٙم٦م

شايمٛم٣مس ويٗمٔمقن دم أفمراوٜمؿ
(3)

 .  

 :طاهلل  وم٤مرشمٗمٕم٧م ريص ُمٜمتٜم٦م وم٘مك٤مل رؾمكقل طيمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل  :وم٣مل   وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

شايمذيـ يٕمت٣مزمقن اظم٠مَمٛمكم ؟أسمدرون َم٣م هذه ايمريح هذه ريح»
(4)

.  

وهق آظمذ سمٞمدي ورضمؾ قمغم ي٤ًمره ومك٢مذا  طسمٞمٜم٤م أٟم٤م أُم٤مر رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب زم٘مرة 

وَم٣م ئمذزم٣من دم ىمٌلغم وزملعم هملٟمي٘مؿ يلٟمسمٝمٛمل  إهنام يمٝمٔمذزم٣من» :طٟمحـ سم٘مؼميـ أُم٤مُمٜم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ياًم٘مؼم ىمٓمٕم٦م وقمكغم ذ ي٘متف وم٠مشمٞمتف سمجريدة ومٙمنه٤م ٟمّمٗملم وم٠مًم٘مك قمغم ذوم٤مؾمتٌ٘مٜم٤م ومًٌ شزمجريدة

شإٞمف هيقن فمٙمٝمٜمام َم٣م ىم٣مٞمت٣م رؿمٌتكم وَم٣م ئمذزم٣من إٓ دم ايمٕمٝم٥ٌم وايمٌقل» :اًم٘مؼم ىمٓمٕم٦م ىم٤مل
(5)

 .  

 .ش؟أسمدرون َمـ اظمٖمٙمس» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

 .اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ درهؿ ًمف وٓ ُمت٤مع: ىم٤مًمقا

َمتل َمـ يٟمي يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمِمالة وصٝم٣مم وزىم٣مة ويٟمي ومد ؾمتؿ هلذا ووملذف هلذا اظمٖمٙمس َمـ أُ » :وم٘م٤مل

وأىمؾ َم٣مل هذا وؽمٖمؽ دم هذا وضب هذا همٝمٔمْمك هذا َمـ ضمًلٛم٣مسمف وهلذا َملـ ضمًلٛم٣مسمف همل١من همٛمٝمل٦م 

شرح دم ايمٛم٣مرطمذ َمـ طمْم٣مي٣مهؿ همْمرضم٦م فمٙمٝمف شمؿ ؿمُ ضمًٛم٣مسمف ومٌؾ أن يٗما َم٣م فمٙمٝمف أُ 
(6)

 . 

ذىملرك » :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىمك٤مل :ىم٤مًمقا ش؟أسمدرون َم٣م ايمٕمٝم٥ٌم» وم٣مل: ط أن رؽمقل اهلل  فوفمٛم

إن ىم٣من همٝمف َم٣م سمٗمقل همٗمد انمتٌتلف وإن » :ىم٤مل ؟أرأي٧م إن يم٤من ذم أظمل ُم٤م أىمقل :ىمٞمؾ شأطم٣مك زمام ي٘مره

                                                                          

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٓمؼما) واًمٚمٗمكظ ًمكف ورواشمكف رواة اًمّمكحٞمص صحٝمح: (2)

 (.3948صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

ـ طم٤ٌمن وهمػمه ُمقىمقوم٤مرواه أسمق داود. و صحٝمح: (1) ٤م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق اًمِمٞم: اسم ًٌٕم  (.3949. وصححف ا

 (.5989. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود وذيمر أن سمٕمْمٝمؿ رواه ُمرؾمال صحٝمح: (3)

 (.3951اًمؽمهمٞم٥م   صحٞمص 1رواه أمحد واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ورواة أمحد صم٘م٤مت صحٝمح: (1)

 (.:45 ُم٤مضمف  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـرواه أمحد وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد رواشمف صم٘م٤مت ضمًـ: (5)

 ( سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ.3692 رواه ُمًٚمؿ  (6)
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شفمل ي٘مـ همٝمف َم٣م سمٗمقل همٗمد هبت  
(1)

 . 

ٝملف أؽمل٘مٛمف َمـ وم٣مل دم َم٠مَمـ َم٣م يمٝمس هم» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر 

شاهلل ردنم٥م اخل٣ٌمل ضمتك خيرج مم٣م وم٣مل
(2)

 . 

ي٤م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل رضمؾ ش٣م٣م أو َمٓمٙمقَمً اٞمٌم أطم٣مك ـم٣مظمً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وفمـ أٞمس وم٣مل 

شمتٛمٔمف َمـ ايمٓمٙمؿ همذاك ٞمٌمك إي٣مه» :؟ ىم٤مل٤م٤م ومٙمٞمػ أٟمٍمه فم٤معمً أٟمٍمه ُمٔمٚمقُمً 
(3)

. 

 فطٌ ايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ -9
 .[1اظم٣م دة:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

ومك٤مًمؼم ومٕمكؾ  ،٤م قمكغم اًمكؼم واًمت٘مكقىوأن يٕملم اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  ،واًمتٕم٤مون ُمٕمٜم٤مه اًمت٤ًمقمد 

اشم٘م٤مء اًمنم. وذًمؽ أن اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمقن قمغم وضمٝملم قمغم ُم٤م ومٞمف اخلػم وقمغم ُم٤م ومٞمف  :اخلػم واًمت٘مقى

 ًمف إُمر ؾمكقاء ؾ وشمٞمنشم٤ًمقمد ص٤مطمٌؽ قمغم هذا اًمٗمٕم اًمنم وم٠مُم٤م ُم٤م ومٞمف اخلػم وم٤مًمتٕم٤مون قمٚمٞمف أن

ذر ُمٜمف وأن متٜمكع ُمٜمكف ُمك٤م يم٤من هذا يتٕمٚمؼ سمؽ أو مم٤م يتٕمٚمؼ سمٖمػمك وأُم٤م اًمنم وم٤مًمتٕم٤مون ومٞمف سم٠من حت

قمٚمٞمكف  نأن شمِمػم قمغم ُمـ أراد أن يٗمٕمٚمكف سمؽميمكف وهٙمكذا ومك٤مًمؼم ومٕمكؾ اخلكػم واًمتٕمك٤مواؾمتٓمٕم٧م و

قل سملم اًمٜم٤مس وسمكلم قمٚمٞمف وشمٞمًػمه ًمٚمٜم٤مس واًمت٘مقى اشم٘م٤مء اًمنم واًمتٕم٤مون قمٚمٞمف سم٠من حت ة٤ًمقمدواعم

 ومٕمؾ اًمنم وأن حتذرهؿ ُمٜمف طمتك شمٙمقن إُم٦م أُم٦م واطمدة.

ويمكذًمؽ ذم  ،واؾمتح٤ٌمب ومكٞمام يًكتح٥م ،أُمر إجي٤مب ومٞمام جي٥م ﴾ەئ  ﴿ وإَمر دم ومقيمف: 

وأُمر اؾمتح٤ٌمب ومٞمام يٙمره ،اًمت٘مقى أُمر إجي٤مب ومٞمام حيرم
(4)

 . 

حتك٤مول  ،ت ودمٛمٕمك٤متإٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم قمٍم أيمؼم ؾمامشمف وأووص قمالُم٤مشمف هق أٟمف قمٍم شمٙمكتال 

ُم٤مهل٤م آشمتح٘مؼ ، ووشمتحد ًمتّمد إظمٓم٤مر قمٜمٝم٤م سم٘مقة ومٞمف يمؾ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌنم أن شمتالىمك وشمتْم٤ممُّ 

وأُم٦م اإلؾمالم واإليامن هل أضمدر اًمٜم٤مس سمذًمؽ وأطمكقج ُمك٤م شمٙمكقن إمم حت٘مٞمكؼ  ،اًمٙم٤ٌمر سمٕمزيٛم٦م

 قمٚمٞمٜمك٤م أن وًم٘مد يمك٤من ُمكـ ومْمكؾ اهلل شمٕمك٤ممم ،اًمتجٛمع واًمتٙمتؾ واًمتٕم٤مون واًمتقطمٞمد أُم٤مم أقمدائٝم٤م
                                                                          

 ( سم٤مب حتريؿ اًمٖمٞم٦ٌم.:369 رواه ُمًٚمؿ  (2)

(، 72:7 (، وصكحٞمص اجلك٤مُمع 46:8. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود صحٝمح:  (1)

ردهمك٦م اخلٌك٤مل هكل قمّمك٤مرة أهكؾ  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد  :واًمٓمؼما) وزاد وًمٞمس سمخ٤مرج واحل٤ميمؿ سمٜمحقه وىم٤مل

 .٤ما ُمرومققمً يمذا ضم٤مء ُمٗمًن ( اًمٜم٤مر

 ٤م.٤م أو ُمٔمٚمقُمً ( سم٤مب أقمـ أظم٤مك فم٤معمً 3423رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.683ص:  2ذح ري٤مض اًمّم٤محللم  ج  (1)
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 واطمد طواًمرؾمقل  ،واًم٘مرآن اًمٙمريؿ واطمد ،ضمٕمؾ ؿمٕم٤مر أُمتٜم٤م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد وم٤مهلل شمٕم٤ممم واطمد

 . [51اظم٠مَمٛمقن:] ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿واًم٘مٌٚم٦م واطمدة وإُم٦م واطمدة 

ا ذم ُم٤مديك٤مهتؿ وُمٕمٜمقيك٤مهتؿ ٤م واطمكدً ا واطمدة وىمٚمًٌ أشم٤ٌمقمف أن يٙمقٟمقا يدً  طوًم٘مد قمّٚمؿ اًمرؾمقل 

طمتك ًمػموى أن اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمكٞمٝمؿ يمك٤مٟمقا ذم أول أُمكرهؿ إذا  ،ؿوطمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهت

 ًٓ  . ذم أصمٜم٤مء ؾمٗمرهؿ شمٗمرىمقا ذم إودي٦م واًمِمٕم٤مبٟمزًمقا ُمٜمز

ش إٞمام سمٖمروم٘مؿ دم ايمُمٔم٣مب وإودي٥م َمـ ايمُمٝمْم٣من» :طهمٗم٣مل هلؿ ايمٛمٌل 
 (1 )

. ومّم٤مروا سمٕمد هذا ٓ 

 ًٓ  ق سمًط قمٚمٞمٝمؿ صمقب ًمٕمٛمٝمؿ، وملَ ًم   إٓ اٟمْمؿ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض طمتك ي٘م٤مل ومٞمٝمؿ:يٜمزًمقن ُمٜمز

ضم٤مءت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م شمؽمى ًمت١ميمد هذه اًمقطمدة وذًمؽ اًمتقطمٞمد، ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ  وىمد ؟ٓ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿ :اعم١مُمٜم٦م اعمقطمدة ط٤م قمغم أُمتف ممتٜمً 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ڇ 

، [ 20احلجرات:]   ﴾ۈ ٴۇ ۋ   ﴿: وي٘مقل شمٕم٤ممم  ،[ 203آل فمٚمران:]   ﴾ک گ گ گ  

ٻ   ﴿  شمٕم٤ممم: وىم٤مل پ   ٱ  پ  ٻ  ٻ  ڀ   ٻ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

  .[3-2ايمٔمٌم:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

ًمق مل يٜمزل اهلل قمغم قم٤ٌمده ؾمقرة همػم هذه اًمًقرة ًمٙمٗمتٝمؿ.ٕهنك٤م  وم٣مل اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل رمحف اهلل:

 ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م.

ٜمقات قمغم وطمدة أشم٤ٌمقمكف وشمٕمك٤موهنؿ وىم٣مك ذم حت٘مٞمكؼ ذًمكؽ اًمًك طوًم٘مد قمٛمؾ رؾمقل اهلل 

سم٤مًمقرود واًمري٤مطملم سمؾ يم٤مٟم٧م ومٞمف صٕم٤مب وُمت٤مقمك٥م  ٤ما وٓ ُمٗمروؿًم اًمٓمقال ومل يٙمـ ـمري٘مف ُمٕمٌدً 

وأهقال وأظمٓم٤مر وًمٙمٜمف شمدرع  سم٤مإليامن واًمّمؼم وأىمٌٚم٧م قمٜم٤ميك٦م اهلل وم٤ٌمريمك٧م اجلٝمكقد وطم٘م٘مك٧م 

اعم٠مُمقل ومٙم٤من اًمتقطمٞمد ويم٤مٟم٧م اًمقطمدة ويم٤من شمالىمل إرواح واًم٘مٚمقب واًمٕمكزائؿ قمكغم وضمٝمك٦م 

پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :وم٘مك٤مل طواُمتـ اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ قمغم رؾمكقل اهلل  ،ة واطمدةواطمدة وُمًػم

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ   ٹ   ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺٿ    ٺ    ڀ ٺٺ

 . [ 63-61ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

إمم ُم٤م ذم اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى سملم اعمًٚمٛملم ُمـ ىمقة وٟمٕمٛمك٦م  طوًم٘مد أرؿمد رؾمقل اهلل  

٣م دم أهٙمف زمخغم ٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٗمد نمزا وَمـ طمٙمػ نم٣مزيً َمـ صمٜمز نم٣مزيً » :وم٘م٤مل ،وومالح وشمًديد وقمز  

                                                                          

 ( وصكحٞمص اجلك٤مُمع3739  إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب داودرواه أسمق داود واًمٜمًك٤مئل. وصكححف صحٝمح:  (2)

 3463.) 
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شهمٗمد نمزا
(1)

. 

سمراطمٚمتكف وُمت٤مقمكف  :٤م يٕمٜمكلإلٟمًك٤من هم٤مزًيكاإذا ضمٝمكز  ،اًمت٘مكقىو وهذا ُمـ اًمتٕم٤مون قمغم اًمكؼم

 يمت٥م ًمف أضمر اًمٖم٤مزي ٕٟمف أقم٤مٟمف قمغم اخلػم. :أي ،إذا ضمٝمزه سمذًمؽ وم٘مد همزا ،وؾمالطمف

ًمق أن اًمٖم٤مزي أراد أن يٖمزو وًمٙمٜمكف أؿمكٙمؾ  :يٕمٜمل ،ٚمف سمخػم وم٘مد همزاويمذًمؽ ُمـ ظمٚمٗمف ذم أه

أٟمك٤م أظمٚمٗمكؽ ذم أهٚمكؽ  :وىم٤مل ، ُمـ اعمًٚمٛملمقمٚمٞمف أهٚمف ُمـ يٙمقن قمٜمد طم٤مضمتٝمؿ وم٤مٟمتدب رضماًل 

 ٕٟمف أقم٤مٟمف. ;سمخػم وم٢من هذا اًمذي ظمٚمٗمف يٙمقن ًمف أضمر اًمٖم٤مزي

شمٌكقك،  ةوذم همكز ط، طمكلم ظمٚمٗمكف رؾمكقل اهلل ُم٤م ضمرى ًمٕمغم سمـ أيب ـم٤مًمك٥م  وَمـ ذيمؽ:

أَم٣م سمريض أن سم٘مقن : »وم٘م٤مل ًمف ؟ي٤م رؾمقل اهلل أشمدقمٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من :ظمٚمٗمف ذم أهٚمف، وم٘م٤مل

شَمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمدي
(2)

أن أظمٚمٗمؽ ذم أهككم يمكام ظمٚمكػ  :. يٕمٜمل

 ُمقؾمك ه٤مرون ذم ىمقُمف، طمٞمٜمام ذه٥م إمم ُمٞم٘م٤مت رسمف.

وم٢مذا أقمٜم٧م ـم٤مًم٥م قمٚمكؿ  ، ـم٤مقم٦م اهلل ومٚمف ُمثؾ أضمره٤م ذموي٠مظمذ ُمـ هذا أن يمؾ ُمـ أقم٤من ؿمخًّم 

ُمثكؾ أضمكره  :أي ،اذم ذاء اًمٙمت٤مب ًمف أو شم٠مُملم اًمًٙمـ أو اًمٜمٗم٘م٦م أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ وم٢من ًمؽ أضمكرً 

٤م قمغم شمًٝمٞمؾ ُمٝمٛمتف ذم صالشمف ذم ٤م ًمق أقمٜم٧م ُمّمٚمٞمً وهٙمذا أيًْم ؿمٞمًئ٤م  ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمره

٤م ذم وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م أن ُمـ أقم٤من ؿمخًّم  ،ت٥م ًمؽُمٙم٤مٟمف وصمٞم٤مسمف أو ذم ووقئف ذم أي رء وم٢مٟمف يٙم

 ٤م.ـم٤مقم٦م ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل يم٤من ًمف ُمثؾ أضمره ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمره ؿمٞمئً 

ًٌك طأن رؾمكقل اهلل    ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس  :ىمك٤مًمقا شَملـ ايمٗملقم؟»٤م سم٤مًمروطمك٤مء وم٘مك٤مل: ًم٘مكل ريم

؟ هلكذا طمك٩م: أ٤م وم٘م٤مًمك٧مومرومٕم٧م إًمٞمف اُمرأة صكٌٞمً  شرؽمقل اهلل» :؟ ىم٤مل: ُمـ أٟم٧موم٘م٤مًمقا ،اعمًٚمٛمقن

شٞمٔمؿ ويمؽ أصمر» :ىم٤مل
(3)

. 

وذم اًمقىمقف  ،وذم اًمًٕمل ،وذم اًمٓمقاف ،ٕن هذه اعمرأة ؾمقف شم٘مقم سمرقم٤مي٦م وًمده٤م إذا أطمرم

شيمف ضم٨م ويمؽ أصمر» :وهمػم ذًمؽ ىم٤مل
(4)

  . 

٦م قمغم اًمتٕم٤مون واًمتْم٤مُمـ سملم اعمًٚمٛملم وداقمٞم٦م إًمٞمكف طم٤موا  طوىمد ضم٤مءت أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 

ٌا  ش٣ماظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمٌٛمٝمل٣من يُملد زمٔمّملف زمٔمًّمل»ي٘مقل:  طوم٤مًمرؾمقل  ،وُمرهم٦ٌم ومٞمف ؽ سمكلم وؿمك

                                                                          

 (.٤29:6م أو ظمٚمٗمف سمخػم، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ومْمؾ ُمـ ضمٝمز هم٤مزيً 3799رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ( يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م.3515( سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمًٚمؿ  4614رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .سمف ّمٌل وأضمر ُمـ طم٩ما سم٤مب صح٦م طم٩م اًم ( يمت٤مب احل٩م2447رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (.686ص:  2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ج  (1)
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أص٤مسمٕمف 
(1)

. 

 اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ يًٙمٚمف» ووم٣مل:
(2)

ىم٣من اهلل دم ضم٣مصمتف  :َمـ ىم٣من دم ضم٣مصم٥م أطمٝمف 

 ؽمؼمه اهلل يقم وَمـ همرج فمـ َمًٙمؿ ىمرزم٥م همرج اهلل فمٛمف هب٣م ىمرزم٥م َمـ ىمرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ ؽمؼم َمًٙماًم 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(3)

    . 

ؿمٖمٜمؿ َمثؾ اجلًد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ٣مَمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ وسمٔم» ووم٣مل:

شؽم٣م ر اجلًد زمًٜمر واحلٚمك
(4)

. 

٤م سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْمك ةوسمٛمثؾ هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ وإواُمر شمالىمك اعم١مُمٜمقن قمغم اًمؼم واًمت٘مقى وقمغم ٟمٍم

الف ًمقن وقمكرق وشمٌك٤ميـ همػم ُم٤ٌمًملم سم٤مظمت ،وٟمجدة إىمقي٤مء ُمٜمٝمؿ ًمٚمْمٕمٗم٤مء ودومع إذى قمٜمٝمؿ

هلج٦م وٟم٥ًم ُم٤م داُم٧م راسمٓم٦م إظمقة اإلؾمالُمٞم٦م دمٛمٕمٝمؿ وقمالىم٦م اإليامن واًمتقطمٞمد شمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ 

٧م سمف اًمٙم٤مرصم٦م ومٚمق ؾمٛمع وهق سم٤معمنمكق سمح٤مدصمك٦م أعمك٧م ومال يتٖم٤مومؾ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ قمـ أظمٞمف إذا طمٚما 

ٜمقيك٦م ًمتخٚمٞمّمكف سم٠مظمٞمف ذم اًمٖمرب ًمت٠ممل هل٤م وسمذل ًمف ُم٤م يًتٓمٞمع ُمـ ُم٤ًمقمدة وُمٕم٤موٟمك٦م ُم٤مديك٦م وُمٕم

 ويمػ إذى قمٜمف.

ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديكٜمٝمؿ  ،وسمذًمؽ قمز ديٜمٝمؿ وطمٗمٔم٧م أوـم٤مهنؿ وصٞمٜم٧م أقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ

ُمثٚمٝمؿ يم٤مجلًد اًمقاطمكد إذا اؿمكتٙمك ُمٜمكف  ،٤م وهبؿ فمٝمر احلؼ واٟمتنم اًمٕمٚمؿ وقمٛم٧م اًمث٘م٤موم٦مأومقاضًم 

 ك واًمًٝمر.قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر إقمْم٤مء سم٤محلٛما 

ا ُمكـ ُمٔمك٤مهر اًمتخك٤مذل واًمتٝمك٤مون هـ يكرى يمثكػمً إمٍمٟم٤م اًمرن اعمت٠مُمؾ ذم طم٤مل اعمًٚمٛملم سمإو

٤م ومٕمٜمدُم٤م يّمٌص اًمٜم٤مس طمراًصك ،وقمدم اًمتٜم٤مس واًمتآزر واًمتٕم٤مون وهذا دًمٞمؾ اًمقهـ ذم اًم٘مٚمقب

ٓ جيكقدون هبك٤م وٓ  ،أؿمكح٤مء سمٗمْمكقل أُمكقاهلؿ ،قمغم احلٞم٤مة يقد أطمدهؿ ًمق يٕمٛمكر أًمكػ ؾمكٜم٦م

ٕمٝمؿ يْمٕمػ وأظمالىمٝمؿ شمٗمًكد وشمكآًمٗمٝمؿ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م طمؼ اهلل يتقايمٚمقن ويتخ٤مذًمقن وم٢من جمتٛم

سمك٠من  ،٤م وضم٥م قمٚمٞمكف آهكتامم سمكف٤م قمغم اًمْمٞم٤مع أو و٤مئٕمً يْمٛمحؾ ومٛمـ رأى أُمر اعمًٚمٛملم ُمنمومً 

يِمٖمؾ ىمٚمٌف سمٛمّم٤محلٝمؿ ومٞمدسمر اًمرأي اًمٜم٤مضمص هلؿ ويًتٕمٛمؾ ضم٤مهكف وُم٤مًمكف وُمك٤م شمّمكؾ إًمٞمكف يكده 

 :طاًمٜمٌكل  ًمٜمجدهتؿ وهمٞم٤مصمٝمؿ وٓ يٖمٗمؾ قمـ اًمدقم٤مء هلؿ سمّمالح أطمكقاهلؿ ومٗمكل احلكدي٨م قمكـ

                                                                          

 (.3696( سم٤مب شمِمٌٞمؽ إص٤مسمع ذم اعمًجد وهمػمه، وُمًٚمؿ  578رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 ه.ٓ يًٚمٛمف: أي إمم قمدوِّ  (1)

 ( سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ.3691عمًٚمؿ وٓ يًٚمٛمف، وُمًٚمؿ  ا( سم٤مب ٓ ئمٚمؿ اعمًٚمؿ 3421رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 (.3697(، وُمًٚمؿ  6776ٌخ٤مري  رواه اًم (1)
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دفم٣مء اظمرء اظمًٙمؿ َمًتج٣مب ٕطمٝمف زمٓمٜمر ايمٕمٝم٤م فمٛمد رأؽمف َمٙمؽ َمقىمؾ زمف ىمٙمام دفمل٣م ٕطمٝملف زمخلغم »

 .شآَمكم ويمؽ َمثؾ ذيمؽ :وم٣مل اظمٙمؽ

ومٗمل هذا دًمٞمؾ قمغم ومْمؾ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى وأٟمف يٙمت٥م عمـ أقم٤من ُمثؾ ُم٤م يٙمت٥م عمكـ 

 ٔمٞمؿ.  واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕم ،ومٕمؾ وهذا ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء

يك٤م رؾمكقل اهلل أي اًمٜمك٤مس  :همٗمل٣مل ط صمل٣مء إلم رؽملقل اهلل أن رصماًل    وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر

وأضم٤م إفمامل إلم اهلل فمز وصمؾ هور  ،أضم٤م ايمٛم٣مس إلم اهلل أٞمٖمٔمٜمؿ يمٙمٛم٣مس» :وم٘م٤مل ؟أطم٥م إمم اهلل

دم ٣م وٕن أَمًمل َملع أخ ٣م أو سمْمرد فمٛملف صمقفًملسمدطمٙمف فمعم َمًٙمؿ سم٘مُمػ فمٛمف ىمرزم٥م أو سمٗما فمٛمف ديٛمً 

ا وَمـ ىمٓمؿ نمٝمٓمف ويمق ؾمٜمرً  -يٕمٜمل ُمًجد اعمديٜم٦م-َمـ أن أفمت٘مػ دم هذا اظمًجد  ضم٣مصم٥م أضم٤م إرم  

وَمـ َمُمك َمع أطمٝمف دم ضم٣مصم٥م ضمتك يٗمّمٝمٜم٣م يملف  ٣مؾم٣مء أن يٚمّمٝمف أَمّم٣مه َمأل اهلل ومٙمٌف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م رًو 

ششم٦ٌم اهلل ومدَمٝمف يقم سمزول إومدام
(1)

 .   

طمغم همٝمٚمـ ٓ يٟميمػ وٓ ي٠ميملػ وطملغم ايمٛمل٣مس  اظم٠مَمـ يٟميمػ وي٠ميمػ وٓ» :طووم٣مل رؽمقل اهلل  

شأٞمٖمٔمٜمؿ يمٙمٛم٣مس
(2)

 . 

 قمكدد ذم دظمكؾ ُمكـشمٜم٘مًكؿ أطمكقال  دم أدب ايملدٞمٝم٣م وايملديـ: -رمحف اهلل سمٔم٣ملم- يدروم٣مل اظم٣مو

 ُمكـ وُمكٜمٝمؿ يًكتٕملم، وٓ يٕملم ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ ويًتٕملم، يٕملم ُمـ ُمٜمٝمؿ: أىم٤ًمم أرسمٕم٦م اإلظمقان

 .لميًتٕم وٓ يٕملم ُمـ وُمٜمٝمؿ ،يٕملم وٓ يًتٕملم

 اًم٘مروض ومٝمق .ًمف ُم٤م ويًتقذم ،قمٚمٞمف ُم٤م ي١مدي ُمٜمّمػ ُمٕم٤موض ومٝمق واعمًتٕملم اعمٕملم وم٠مُم٤م -

 .اؾمكتٕم٤مٟمتف ذم وُمٕمكذور ،ُمٕمقٟمتكف ذم ُمِمكٙمقر وهق آؾمتٖمٜم٤مء، قمٜمد ويًؽمد احل٤مضم٦م قمٜمد يًٕمػ

 .اإلظمقان أقمدل ومٝمذا

 .ذه وىمٛمع ظمػمه، ُمٜمع ىمد ُمٜم٤مزل ومٝمق يًتٕملم وٓ يٕملم ٓ ُمـ وأُم٤م -

 ًمإلظمكقان اًمتك٤مرك:  ؿمكٕم٦ٌم سمكـ اعمٖمكػمة ىم٤مل وىمد .خيِمك قمدو وٓ رضمك،ي صديؼ ٓ ومٝمق

 ُمكذُمقم هكق ومال ٟمٗمٕمٝم٤م، وخيقٟمؽ طمًٜمٝم٤م، يروىمؽ اعمٛمثٚم٦م يم٤مًمّمقرة ومٝمق ذًمؽ يم٤من وإذا .ُمؽموك

 .أضمدر سم٤مًمٚمقم يم٤من وإن ،ظمػمه عمٜمع ُمِمٙمقر هق وٓ ذه، ًم٘مٛمع

                                                                          

. وطمًٜمف ومل يًٛمف طورواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م قمـ سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل . رواه إصٌٝم٤م) واًمٚمٗمظ ًمف ضمًلـ:  (2)

 (.3734(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  287إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

(، وصكحٞمص 537رواه أمحد. ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمكـ ؾمكٕمد. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمّمكحٞمح٦م   صحٝمح:  (1)

 (.7773  (،7772اجل٤مُمع  
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 ومٞمف وسمًط اًمرهم٦ٌم، قمٜمف ىمٓمع ىمد ُمًتذل، وُمٝملم يمؾ، ًمئٞمؿ ومٝمق يٕملم وٓ يًتٕملم ُمـ وأُم٤م - 

 .ي١مُمـ ذه وٓ رضمك،يُ  ظمػمه ومال اًمره٦ٌم،

 اإلظم٤مء ذم عمثٚمف ومٚمٞمس ،اؾمت٘مالًمف قمٜمد ويًت٘مؾ إىمالًمف، قمٜمد ُمًتث٘مؾ رضمؾ ُمـ ُمٝم٤مٟم٦م وطمًٌؽ

 .ٟمّمٞم٥م اًمقداد ذم وٓ طمظ  

 قمٜمكؽ يٙمكػا  أن اًمٚمئكٞمؿ ذم ُم٤م وظمػم ظمػمه، يٛمٜمٕمؽ أن اًمٙمريؿ ذم ُم٤م ذ :احل٘مامء زمٔمض ووم٣مل

 .ذه

 .اًمّمٜمع ُمِمٙمقر اًمٓمٌع، يمريؿ ومٝمق يًتٕملم وٓ يٕملم ُمـ وأُم٤م - 

 .ُمٕمقٟم٦م ذم هنْم٦م قمـ ي٘مٕمد وٓ ،ٟم٤مئ٦ٌم ذم صم٘مٞماًل  يرى ومال ،وآيمتٗم٤مء آسمتداء ومْمٞمٚمتل طم٤مز وىمد

ًً  اإلظمقان أذف ومٝمذا  ًمكف يٙمقن أن وىمؾا - ُمثٚمف اًمزُم٤من أوضمده عمـ ومٞمٜمٌٖمل .٤مـمٌٕمً  وأيمرُمٝمؿ ٤مٟمٗم

 سمكف ويٙمكقن ٟم٤مضمكذه، قمٚمٞمكف ويٕمض ظمٜمٍمه، قمٚمٞمف يثٜمل أن -اًمٞمتٞمؿ واًمدر اًمٙمريؿ اًمؼم ٕٟمف ُمثؾ;

 وُمكـ ،ظمك٤مص   اعم٤مل وٟمٗمع قم٤مم اإلظمقان ٟمٗمع ٕن ذظم٤مئره; وؾمٜمل أُمقاًمف، سمٜمٗم٤مئس ُمٜمف وٜم٤م أؿمد

 إذا ُمٜمكف يٜمٙمرمهك٤م ظمٚم٘مكلم أو خلٚمكؼ ومٞمف يزهد أن يٜمٌٖمل ٓ صمؿ .أطمؼ سم٤مإلدظم٤مر ومٝمق ٤مٟمٗمٕمً  أقمؿّ  يم٤من

ُمٕمقز واًمٙمامل ُمٖمٗمقر ٞمًػماًم ٕن ؿمٞمٛمف; أيمثر ومحد ،أظمالىمف ؾم٤مئر ريض
(1)

 . 

 فطٌ قطا٤ سٛا٥ر املطًُني ٚإدخاٍ ايطسٚز عًِٝٗ  -11  
 .[77احل٨م:] ﴾ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:  

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ يًٙمٚمف. َمـ ىم٣من دم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل    وفمـ ازمـ فمٚمر 

رب يلقم ىمل٥م همرج اهلل فمٛمف هبل٣م ىمرزمل٥م َملـ ضم٣مصم٥م أطمٝمف ىم٣من اهلل دم ضم٣مصمتف، وَمـ همرج فمـ َمًٙمؿ ىمرزم

شايمٗمٝم٣مَم٥م، وَمـ ؽمؼم َمًٙمام ؽمؼمه اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(2)

. 

َمـ ٞمٖمس فمـ َم٠مَمـ ىمرزم٥م َمـ ىمرب ايمدٞمٝم٣م، ٞمٖمس اهلل » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة     

فمٛمف ىمرزم٥م َمـ ىمرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وَمـ ين فمعم َمٔمن ين اهلل فمٙمٝمف دم ايمدٞمٝم٣م وأطملرة، وَملـ ؽملؼم 

٣م  ؽمؼمه اهلل دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة  واهلل دم فمقن ايمٔمٌد َم٣م ىم٣من ايمٔمٌد دم فمقن أطمٝمف، وَمـ ؽمٙمؽ ؿمريٗمً اًم َمًٙم

٣م إلم اجلٛم٥م. وَم٣م اصمتٚمع ومقم دم زمٝم٦م َمـ زمٝملقت اهلل سمٔمل٣ملم، يتٙملقن  ؽمٜمؾ اهلل يمف ؿمريٗمً يٙمتٚمس همٝمف فمٙماًم 

ٖملتٜمؿ اظمال ٘مل٥م، وضمىمت٣مب اهلل، ويتدارؽمقٞمف زمٝمٛمٜمؿ إٓ ٞمزيم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمًل٘مٝمٛم٥م، ونمُملٝمتٜمؿ ايمرمحل٥م، 

                                                                          

 (.269-267دي  رأدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ / اعم٤مو (2)

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.3691( يمت٤مب اعمٔم٤ممل، وُمًٚمؿ  3553رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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شٚمـ فمٛمده. وَمـ زمْمٟم زمف فمٚمٙمف مل ينع زمف ٞمًٌفوذىمرهؿ اهلل همٝم
(1)

. 

وأُمك٤م اًميكوري٤مت ومٝمكل ُمك٤م يْمكٓمر إًمٞمكف  ،ُم٤م حيت٤مضمف اإلٟم٤ًمن ًمٞمٙمٛمؾ سمف أُمكقره واحلقا ٨م:

وم٢مٟمف جي٥م قمكغم اإلٟمًك٤من إذا رأى أظمك٤مه ذم  ،ودومع اًميورات واضم٥م ،ااإلٟم٤ًمن ًمٞمدومع سمف ضرً 

أو إمم  ،ذا رآه  ذم ضورة إمم اًمٓمٕم٤مم أو إمم اًمنماب أو إمم اًمتدومئ٦موم٢م ،ضورة أن يدومع ضورشمف

 ووضم٥م قمٚمٞمف أن يزيؾ ضورشمف ويرومٕمٝم٤م.   ،وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘مع طم٤مضمتف ،اًمتؼمدة

وأن  ،وم٢من إومْمكؾ أن شمٕمكلم أظمك٤مك قمكغم طم٤مضمتكف ،٤م٤م وًمٞمس ضوري  أُم٤م إذا يم٤من إُمر طم٤مضمٞمً 

ٕن اهلل  ،يم٤مٟم٧م احل٤مضمك٦م ومٞمٝمك٤م ُميكشمف ومكال شمٕمٜمكفوم٢من  ،شمٞمنه٤م ًمف ُم٤م مل شمٙمـ احل٤مضم٦م ومٞمٝم٤م ُميشمف

 [1اظم٣م دة:] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿ :ي٘مقل

وـمٚم٥م ُمٜمؽ أن شمٕمٞمٜمف سمدومع اًم٘مٞمٛم٦م ًمكف أو ُمك٤م  ،٤م اطمت٤مج إمم ذب دظم٤منومٚمق ومرض أن ؿمخًّم  

٤م يريكد أن ينمكب طمتك ًمكق رأيتكف وك٤مئ٘مً  ،٤موم٢مٟمف ٓ حيؾ ًمؽ أن شمٕمٞمٜمف وًمق يم٤من حمت٤مضًم  ،أؿمٌف ذًمؽ

 ،طمتك ًمق يم٤من أسمك٤مك [1اظم٣م لدة:] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿ :اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مقل ،اًمدظم٤من ومال شمٕمٜمف

ٕٟمكف همْمك٥م ذم همكػم  ،طمتك ًمق همْم٥م قمٚمٞمؽ إذا مل شم٠مت سمكف ومٚمٞمٖمْمك٥م ،وم٢مٟمؽ ٓ شمٕمٜمف قمغم هذا

وٓ  ،وم٢مٟمكؽ شمٙمكقن سمك٤مرا سمكف ،ٟمؽ إذا اُمتٜمٕم٧م ُمـ أن شم٠مي ٕسمٞمؽ سمام ييهإسمؾ  ،ُمقوع اًمٖمْم٥م

 :طىم٤مل اًمٜمٌل  ،٤ًمن أن متٜمع أسم٤مك مم٤م ييهوم٠مقمٔمؿ اإلطم ،ٕن هذا هق اإلطم٤ًمن ،شمٙمقن قم٤مىم٤م ًمف

متٛمٔملف َملـ »٤م. ىم٤مل: يمٞمػ ٟمٜمٍمه إذا يم٤من فم٤معمً  !ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًمقا ش٣م٣م أو َمٓمٙمقَمً اٞمٌم أطم٣مك ـم٣مظمً »

 شايمٓمٙمؿ، همذيمؽ ٞمٌمك إي٣مه
(2()3)

. 

وَمـ ضمٗمق  إطمقة
(4)

أي شمكدومع قمٜمكف ُمك٤م يٜمكزل سمكف ُمكـ اًمٌاليك٤م  ،أن شمٗمرج يمرب أظمٞمكؽ :

ومٛمـ أص٤مسمتف ُمًٖم٦ٌم سمذًم٧م ًمف ُمـ ُم٤مًمؽ أو طمثث٧م إهمٜمٞمك٤مء قمكغم  ،حتزٟمفواعمّم٤مئ٥م اًمتل شمٙمرسمف و

وُمـ  ،وُمـ طم٤مق سمف فمٚمؿ فم٤ممل رومٕم٧م قمٜمف اًمٔمٚمؿ ،وُمـ اسمتكم سم٤مًمٌٓم٤مًم٦م ؾمٕمٞم٧م ًمف ذم قمٛمؾ ،ُمٕمقٟمتف

ًٌ  ،اٟمت٤مسمف ُمرض داويتف  ذم إزاًم٦م اًمٜمقائ٥م قمـ إظمقاٟمؽ أو وهٙمذا شمًٕمك دائاًم  ،٤مأو أطميت ًمف ـمٌٞم

ل» :طاهلل سمف قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف  اٗمٞمٗمٝم٤م شمرضمق سمذًمؽ ُم٤م وقمدك س فملـ َمل٠مَمـ ىمرزمل٥م َملـ َمـ ٞمٖم 

 .شرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مىمىمرب ايمدٞمٝم٣م، ٞمٖمس اهلل فمٛمف ىمرزم٥م َمـ 

                                                                          

 ( يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء.::37رواه ُمًٚمؿ   (2)

 ( يمت٤مب اعمٔم٤ممل.3555رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.235-3/234ذح ري٤مض اًمّم٤محللم  ج (3)

 (.366ٟمٔمر ظمػم اًمٜم٤مس / ًمٚمِمٞم: اًمديمتقر: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي ص:  ا (1)
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رب يلقم ىملَمـ همرج فمـ َم٠مَمـ ىمرزم٥م َمـ ىملرب ايملدٞمٝم٣م، هملرج اهلل فمٛملف ىمرزمل٥م َملـ » ودم رواي٥م: 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(1)

. 

وينت  ،ا٢مذا رأي٧م ُمٕمًن . ومشَمـ ين فمعم َمٔمن، ين اهلل فمٙمٝمف دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة» :طوومقيمف 

٤م ًمٞمس سمٞمده ُم٤م يِمؽمي ٕهٚمكف ُمثؾ أن شمرى ؿمخًّم  ،قمٚمٞمف إُمر ين اهلل قمٚمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وم٠مٟم٧م إذا ينت قمٚمٞمكف ينك اهلل قمٚمٞمكؽ ذم اًمكدٟمٞم٤م  ،ًمٙمـ ًمٞمس قمٜمده ضورة ،ُمـ ـمٕم٤مم وذاب

وأظمرة
(2)

.  

ؿ أو ُمك٤مل أو ضمك٤مه أو وٟمٗمٕمٝمؿ سمام شمٞمنك ُمكـ قمٚمك ،وذم احلدي٨م ومْمؾ ىمْم٤مء طمقائ٩م اعمًٚمٛملم

   .أو دقم٤مئف ًمف سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م ،أو وؾم٤مـمتف أو ؿمٗم٤مقمتف ،أو إقم٤مٟم٦م سمٜمٗمًف أو ؾمٗم٤مرشمف ،ّمصٟمُ 

٣م اطمتِمٜمؿ زم٣ميمٛمٔمؿ ظمٛم٣مهمع ايمٔمٌل٣مد إن هلل أومقاَمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر 

شيٗمرهؿ همٝمٜم٣م َم٣م زمذيمقه٣م هم١مذا َمٛمٔمقه٣م ٞمزفمٜم٣م َمٛمٜمؿ همحقهل٣م إلم نمغمهؿ
(3)

 . 

يمًكقت قمقرشمكف أو  ،٤م أومْمؾ إقمكامل إدظمك٤مل اًمنكور قمكغم اعمك١مُمـُمرومققمً  قمٛمر  وقمـ

أؿمٌٕم٧م ضمققمتف أو ىمْمٞم٧م ًمف طم٤مضم٦م
(4)

 . 

دام دم ضم٣مصمل٥م ٓ يلزال اهلل دم ضم٣مصمل٥م ايمٔمٌلد َمل٣م» وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م 

شأطمٝمف
(5)

. 

 :جيكد ىمك٤مل أرأيك٧م إن مل :ىمٞمؾ شفمعم ىمؾ َمًٙمؿ صلدوم٥م» :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك 

 شئمكم ذا احل٣مصمل٥م اظمٙمٜملقف» :ىم٤مل ؟أرأي٧م إن مل يًتٓمع :ىم٤مل شٚمؾ زمٝمديف همٝمٛمٖمع ٞمٖمًف ويتِمد ئم»

أرأيك٧م إن مل يٗمٕمكؾ  :ىم٤مل شاخلغم -أو- يٟمَمر زم٣مظمٔمروف» :ىم٤مل ؟أرأي٧م إن مل يًتٓمع :ىمٞمؾ ًمف :ىم٤مل

شيٚمًؽ فمـ ايممم هم١مهن٣م صدوم٥م» :ىم٤مل
(6)

 . 

أي اًمٜمك٤مس  !يك٤م رؾمكقل اهلل :همٗمل٣مل طرؽملقل اهلل   صم٣مء إلمأن رصماًل    وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر

إفمامل إلم اهلل فمز وصملؾ هور  وأضم٤م   ايمٛم٣مس إلم اهلل أٞمٖمٔمٜمؿ يمٙمٛم٣مس أضم٤م  » :وم٘م٤مل ؟أطم٥م إمم اهلل
                                                                          

 (.::37رواه ُمًٚمؿ   (2)

 (235/ ص:3ج ذح ري٤مض اًمّم٤محللم  (1)

 (.3728. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط ضمًـ: (3)

 (.3732) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وطمًٜمف إًم٤ٌمرواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ضمًـ: (1)

 (.:٤ٌ372م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وصححف إًمرواه اًمٓمؼما) ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح: (5)

( سم٤مب 2119  وُمًٚمؿف، و( سم٤مب قمغم يمؾ ُمًٚمؿ صدىم٦م ومٛمـ مل جيد ومٚمٞمٕمٛمؾ سم٤معمٕمر2487 رواه اًمٌخ٤مري  (6)

 ؾمؿ اًمّمدىم٦م ي٘مع قمغم يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٕمروف.اسم٤مب سمٞم٤من أن 
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٣م وٕن أَمًمل َملع أخ دم ٣م أو سمْمرد فمٛملف صمقفًملسمدطمٙمف فمعم َمًٙمؿ سم٘مُمػ فمٛمف ىمرزم٥م أو سمٗما فمٛمف ديٛمً 

ا وَمـ ىمٓمؿ نمٝمٓمف ويمق ؾمٜمرً  -يٕمٜمل ُمًجد اعمديٜم٦م-د َمـ أن أفمت٘مػ دم هذا اظمًج ضم٣مصم٥م أضم٤م إرم  

وَمـ َمُمك َمع أطمٝمف دم ضم٣مصم٥م ضمتك يٗمّمٝمٜم٣م يملف  ٣م٣مه َمأل اهلل ومٙمٌف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م رًو ؾم٣مء أن يٚمّمٝمف أَمّم

ششم٦ٌم اهلل ومدَمٝمف يقم سمزول إومدام
(1)

. 

ا أو أهمّمؾ إفمامل أن سمدطمؾ فمعم أطمٝملؽ اظمل٠مَمـ هورً » :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة و

شا٣م أو سمْمٔمٚمف طمٌزً ٛمف ديٛمً سمٗما فم
(2)

. 

 فطٌ ايػفاع١ يًُطًُني يكطا٤ سٛا٥ذِٗ -11
 . [85ايمٛم٣ًمء: ] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

إذا أشم٤مه ـم٤مًم٥م طم٤مضم٦م أىمٌكؾ قمكغم ضمٚمًك٤مئف  طيم٤من اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

شاؾمٖمٔمقا سم٠مصمروا ويٗما اهلل فمعم يم٣ًمن ٞمٌٝمف َم٣م أضم٤م» :وم٘م٤مل
(3)

. 

: يك٤م ىم٤مًمك٧م ش؟يمق راصمٔمتف» :طىم٤مل هل٤م اًمٜمٌل  دم ومِم٥م زمريرة وزوصمٜم٣م. وم٣مل:   زمـ فم٣ٌمسوفمـ ا

ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمف :ىم٤مًم٧م شإٞمام أٞم٣م ؾم٣مهمع» :؟ ىم٤ملرؾمقل اهلل شم٠مُمر)
(4)

 . 

 هل اًمتقؾمط ًمٚمٖمػم جلٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م أو دومع ُمية. وايمُمٖم٣مفم٥م:

ك يٜمدومع قمٜمكف أن شمتقؾمط ًمِمخص قمٜمد آظمر ذم أن ي٤ًمحمف ويٕمٗمق قمـ ُمٔمٚمٛمتف طمت َمث٣مل إول:

 اًمير.

يِمٗمع ذم أهؾ اعمقىمػ ًمٞم٘م٣م سمٞمٜمٝمؿ طمكلم يّمكٞمٌٝمؿ ُمكـ  طوُمث٤مل ذًمؽ ذم أظمرة أن اًمٜمٌل 

 اًمٙمرب واًمٖمؿ ُم٤م ٓ يٓمٞم٘مقن ومٝمذه ؿمٗم٤مقم٦م ذم دومع ُمية.

 يِمٗمع ذم أهؾ اجلٜم٦م أن يدظمٚمقا اجلٜم٦م. طأن اًمٜمٌل  وَمث٣ميمف دم صمٙم٤م َمٛمٖمٔم٥م:

يتقؾمط  ،أن يِمٗمع اإلٟم٤ًمن ًمِمخص قمٜمد آظمروهل  ،اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م :واعمراد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م هٜم٤م

 ًمف جلٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م ًمف أو دومع اعمية قمٜمف. 

                                                                          

 وشم٘مدم. ضمًـ: (2)

قمكـ واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أيب هريرة، واسمكـ قمكدي  ،اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ىمْم٤مء احلقائ٩مرواه  ضمًـ: (1)

 (.21:7وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   اسمـ قمٛمر.

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.3738( يمت٤مب اًمزيم٤مة، وُمًٚمؿ  2543رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ( يمت٤مب اًمٓمالق.6394رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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 وايمُمٖم٣مفم٥م أوم٣ًمم:

ؿمٗم٤مقم٦م حمرُم٦م ٓ دمقز وهل أن يِمٗمع ًمِمخص وضم٥م قمٚمٞمف احلد سمٕمد أن يّمكؾ  ايمٗمًؿ إول:

 وم٢من هذه ؿمٗم٤مقم٦م حمرُم٦م ٓ دمقز. ،إمم اإلُم٤مم

وصكٚم٧م إمم اإلُمك٤مم أو ٟم٤مئك٥م  ومٚمكام ،رضمؾ وضم٥م قمٚمٞمف طمد ذم ىمٓمع يكده ًمٚمنكىم٦م َمث٣مل ذيمؽ:

ومٝمذا طمرام أٟمٙمره اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة  ،أراد إٟم٤ًمن أن يِمٗمع هلذا اًم٤ًمرق أن ٓ شم٘مٓمع يده ،اإلُم٤مم

اُمرأة ُمـ سمٜمكل  –أن شم٘مٓمع يد اعمرأة اعمخزوُمٞم٦م  ط وذًمؽ طمٞمٜمام أُمر اًمٜمٌل ا قمٔمٞماًم واًمًالم إٟمٙم٤مرً 

شمًكتٕمػمه ًمتٜمتٗمكع سمكف صمكؿ  :أي ،خمزوم ُمـ أذف ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب يم٤مٟم٧م شمًتٕمػم اًمٌمء صمؿ دمحكده

: سم٘مٓمع يده٤م وم٤مهتٛمك٧م ًمكذًمؽ ىمكريش ىمك٤مًمقا طشمٜمٙمر سمٕمد ذًمؽ أهن٤م اؾمتٕم٤مرت رء وم٠مُمر اًمٜمٌل 

ومكرأوا أن  طُمكـ يِمكٗمع ًمٜمك٤م إمم رؾمكقل اهلل  ،؟ هذا قم٤مر يمٌكػماُمرأة ُمـ سمٜمل خمزوم شم٘مٓمع يده٤م

سمـ طم٤مرصمك٦م ٕن زيد  طأؾم٤مُم٦م سمـ زيد اسمـ ُمقمم رؾمقل اهلل أىمرب اًمٜم٤مس ًمذًمؽ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد و

وحيك٥م اسمٜمكف  ،صمؿ أقمت٘مف ويم٤من حيٌف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًكالم ،ظمدجي٦م طقمٌد أهدشمف إمم رؾمقل اهلل 

أسمُمٖمع دم » :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ،يِمٗمع هلذه اعمرأة أٓ شم٘مٓمع يده٤م طومذه٥م أؾم٤مُم٦م إمم اًمٜمٌل  ،أؾم٤مُم٦م

ام أهٙملؽ أهي٣م ايمٛم٣مس إٞم» :صمؿ ىم٤مم ومخٓم٥م اًمٜم٤مس وىم٤مل ،ا قمٚمٞمفىم٤مل ذًمؽ إٟمٙم٤مرً  ش؟ضمد َمـ ضمدود اهلل

وإذا ه  همٝمٜمؿ ايمّمٔمٝمػ أوم٣مَمقا فمٙمٝملف احللد  ،َمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ، أهنؿ إذا ه  همٝمٜمؿ ايممميػ سمرىمقه

ش٣مهيمق أن هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد هوم٦م يمٗمْمٔم٦م يد -أىمًؿ سم٤مهلل :يٕمٜمل – وايؿ اهلل
(1)

 . 

يمق أن هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م »  :ىم٤مل طوُمع ذًمؽ وم٢مٟمف  ،وهذه اعمرأة اعمخزوُمٞم٦م دون وم٤مـمٛم٦م ذوم٤م وٟم٤ًٌم

 ًمٞمًد سم٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود إذا سمٚمٖم٧م اإلُم٤مم. شيمٗمْمٔم٦م يده٣م حمٚمد هوم٦م

َمـ ضم٣ميمل٦م ؾملٖم٣مفمتف دون ضملد َملـ ضملدود اهلل همٗملد ول٣مد اهلل دم » ووم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم:

شأَمره
(2)

. 

شإذا زمٙمٕم٦م احلدود ايمًٙمْم٣من همٙمٔمـ اهلل ايمُم٣مهمع واظمُمٖمع» :طووم٣مل 
(3)

. 

ومك٠مُمر اًمٜمٌكل  ،ًجد ومج٤مء رضمؾ ومنىمفوعم٤م هق رداء صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ويم٤من ىمد شمقؾمده ذم اعم

 :وم٘مك٤مل –أن شم٘مٓمع يده  طوم٠مُمر اًمٜمٌل  ،؟ هق رداءاٟمٔمر ُم٤مذا هق–أن شم٘مٓمع يد اًم٤ًمرق  ط

                                                                          

 ( يمت٤مب احلدود.2799( يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، وُمًٚمؿ  4844اًمٌخ٤مري  رواه  (2)

 .( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 2799(، وُمًٚمؿ  4399رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط واًمّمٖمػم وومٞمكف أسمكق همزيك٦م،  :(373/ 7ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد   ؤمٝمػ: (3)

 صم٘مف احل٤ميمؿ وقمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب اًمزٟم٤مد وٕمٞمػ.حمٛمد سمـ ُمقؾمك إٟمّم٤مري، وٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه وو
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وم٘مك٤مل  -أٟمف رطمؿ هذا اًم٤ًمرق وؿمكٗمع أن ٓ شم٘مٓمكع يكده :يٕمٜمل– ي٤م رؾمقل اهلل أٟم٤م ٓ أريد ردائل

شهال ىم٣من ذيمؽ ومٌؾ أن سمٟمسمٝمٛمل زمف» :طاًمٜمٌل 
(1)

. 

ًمٙمكـ إذا سمٚمٖمك٧م احلكدود اًمًكٚمٓم٤من  ،ٌؾ أن شم٠مشمٞمٜمل سمف ًمٙم٤من ذًمؽ ًمكؽًمق قمٗمقت قمٜمف ىم :يٕمٜمل

 وحترم ومٞمٝم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م. ،ومالسمد ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م

أقمرف ُمكثال أن  ،ُمثؾ أن يِمٗمع إلٟم٤ًمن ُمٕمتد قمغم أظمٞمف ،أن يِمٗمع ذم رء حمرم ايمٗمًؿ ايمث٣مين:

 ،واعمكرأة اعمخٓمقسمك٦م ٓ حيكؾ ٕطمكد ظمٓمٌتٝمك٤م ،هذا اًمرضمؾ يريد أن خيٓم٥م اُمرأة خمٓمقسم٦م ُمـ ىمٌؾ

وهق يٕمٚمؿ  ،٤مضمٜمٞمٝمشمِمٗمع زم قمٜمد واًمد هذه اعمرأة يزوي٤م ومالن أطم٥م أن  :ومذه٥م إمم ؿمخص وىم٤مل

 ٕن هذه اًمِمٗم٤مقم٦م ذم حمرم. ،ومٝمٜم٤م ٓ حيؾ ًمف أن يِمٗمع ،أهن٤م خمٓمقسم٦م

ەئ وئ وئ  ﴿ :وىمكد ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم ،واًمِمٗم٤مقم٦م ذم اعمحرم شمٕم٤مون قمكغم اإلصمكؿ واًمٕمكدوان

 .[1اظم٣م دة: ] ﴾ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

٤م ُمكـ ومكالن أريد أن أؿمكؽمى دظم٤مًٟمك ٤مي٤م ومالن أٟم ٣م أن يٟمي رصمؾ يمُمخص همٝمٗمقل:يًّم وَمـ ذيمؽ أ

وأسمك قمكمّ  إٓ سمٙمذا ويمذا أيمثر مم٤م ؾمٛمتف سمف  وم٠مرضمقك أن شمِمكٗمع زم قمٜمكده  ،وىمد ؾمٛمتف سمٙمذا ويمذا

 اًمٕمدوان.و ًمٞمٌٞمٕمف قمكّم هبذا اًمًٕمر اًمرظمٞمص ومٝمٜم٤م ٓ دمقز اًمِمٗم٤مقم٦م  ٕن هذه إقم٤مٟم٦م قمغم اإلصمؿ

ُمثكؾ أن  ،وهذه ٓ سم٠مس هب٤م ويٙمقن ًمإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م أضمر ،اًمِمٗم٤مقم٦م ذم رء ُم٤ٌمح ايمٗمًؿ ايمث٣ميم٧م:

هذا اًمكثٛمـ ىمٚمٞمكؾ  ومٞمكذه٥م اًمًك٤مئؿ إمم ؿمكخص  :٤م وي٘مقل ًمفي٠مي ؿمخص ٔظمر ومٞمًقم ُمٜمف سمٞمتً 

ومٝمكذا  ،ًمٕمٚمف يٌٞمٕمف قمكّم  ومٞمذه٥م ويِمٗمع ًمكف ،ي٤م ومالن اؿمٗمع زم قمٜمد ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م :صم٤مًم٨م وي٘مقل

إذا أشمك٤مه صك٤مطم٥م طم٤مضمك٦م اًمتٗمك٧م إمم  طهلكذا يمك٤من اًمٜمٌكل و ، ، سمؾ هق ُم٠مضمقر قمغم ذًمكؽضم٤مئز

شَم٣م أضم٤مأو اؾمٖمٔمقا سم٠مصمروا ويٗم٢م اهلل فمعم يم٣ًمن ٞمٌٝمف َم٣م ؾم٣مء »: أصح٤مسمف وىم٤مل
(2)

. 

ومٝمٜم٤م ي٠مُمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أصح٤مسمف سم٠من يِمٗمٕمقا ًمّم٤مطم٥م احل٤مضم٦م  
(3)

 . 

ى ائ  ې ې ى﴿ ايمُمٖم٣مفم٥م دم نمغم أَمر حمرم َمـ اإلضم٣ًمن إلم ايمٕمغم ىمام ومل٣مل سمٔمل٣ملم:و

 .[85ايمٛم٣ًمء:] ﴾ائ ەئ ەئوئ

                                                                          

(، 5995(، وصكحٞمص اًمٜمًك٤مئل  54:5رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود   صحٝمح:  (2)

 (.36:6وصحٞمص اسمـ ُم٤مضمف  

 شم٘مدم ارجيف ذم هذا اًم٤ٌمب. (1)

 (.238-3/236ذح ري٤مض اًمّم٤محللم   (3)
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 خر أدس٠ ع٢ً ايػفاع١أذبسِٜ 
َمـ ؾمٖمع ؾملٖم٣مفم٥م ٕضملد همٟمهلدى يملف هديل٥م فمٙمٝمٜمل٣م » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م  

ش٣م فمٓمٝمام َمـ أزمقاب ايم٘م٣ٌم رهمٗمٌٙمٜم٣م همٗمد أسمك زم٣مزمً 
(1)

. 

 اجلًٝظ ايصاحل فطٌ -12  
ِم٣ميمح واجلٙمٝمس ايمًقء ىمح٣مَملؾ إٞمام َمثؾ اجلٙمٝمس ايم» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب َمقؽمك 

٣م ؿمٝمٌل٥م وإَم٣م أن جتد َمٛملف رحًيل ،وإَم٣م أن سمٌت٣مع َمٛمف ،همح٣مَمؾ اظمًؽ إَم٣م أن حيذيؽ ،اظمًؽ وٞم٣مهمخ ايم٘مغم

ش٣م طمٌٝمث٥موٞم٣مهمخ ايم٘مغم إَم٣م أن حير  شمٝم٣مزمؽ وإَم٣م أن جتد َمٛمف رحيً 
(2)

. 

َمثؾ اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح ىمٚمثلؾ صل٣مضم٤م اظمًلؽ إن مل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

وَمثؾ اجلٙمٝمس ايمًقء ىمٚمثؾ صل٣مضم٤م ايم٘ملغم إن مل يِملٌؽ َملـ  ،َمٛمف رء أص٣مزمؽ َمـ رحيف يِمٌؽ

شؽمقاده أص٣مزمؽ َمـ دطم٣مٞمف
(3)

 . 

 َمـ جمٙمًف شمؿ جيٙمس ٓ يٗمٝمٚمـ أضمدىمؿ رصماًل »  طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   ٣موفمـ ازمـ فمٚمر أيًّم 

شهمٝمف ويم٘مـ سمقؽمٔمقا وسمٖمًحقا يٖمًح اهلل يم٘مؿ
(4)

. 

شضمٚمس أطمدٟم٤م طمٞم٨م يٜمتٝمل طذا أشمٞمٜم٤م اًمٜمٌل يمٜم٤م إ» :وم٣مل   وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة
(5)

. 

إذا وم٣مم أضمدىمؿ َمـ جمٙمس شمؿ رصمع إيمٝمف همٜملق أضملؼ » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شزمف
(6)

. 

شطملغم اظمجل٣ميمس أوؽملٔمٜم٣م»: ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 
(7)

 .

ُم٤م ًمٜم٤م سمد ُمكـ جم٤مًمًكٜم٤م  !ي٤م رؾمقل اهلل :ًمقاىم٤م شإي٣مىمؿ واجلٙمقس زم٣ميمْمروم٣مت»: ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل ف وقمٜم
                                                                          

 .(3735. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ـ قمٌد اًمرمحـ قمٜمفرواه أسمق داود قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم صحٝمح:  (2)

   .يٕمٓمٞمؽ :حيذيؽ أي(. 3739 وُمًٚمؿ (سم٤مب اعمًؽ، 6325 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.  :393. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل صحٝمح: (3)

٤من اسمـ قمٛمر إذا ىم٤مم ًمف رضمؾ ُمـ جمٚمًكف مل ويم :وذم رواي٦م ىم٤مل(، 3288 وُمًٚمؿ (، 6:25 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 .جيٚمس ومٞمف

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم واًمؽمُمذي وطمًكٜمف واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف(، 5936 رواه أسمق داود  صحٝمح:  (5)

 (.441(. واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  3836(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  5936 صحٞمص أيب داود 

 .وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمفطمؼ سمف. ( سم٤مب إذا ىم٤مم ُمـ جمٚمًف صمؿ قم٤مد ومٝمق أ:328 رواه ُمًٚمؿ  (6)

 (.5931. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود صحٝمح: (7)
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وُم٤م طمؼ اًمٓمريكؼ يك٤م رؾمكقل  :ىم٤مًمقا شإن أزمٝمتؿ همٟمفمْمقا ايمْمريؼ ضمٗمف» :طٟمتحدث ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

شوإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر ،ورد ايمًالم ،وىمػ إذى ،نمض ايمٌٌم» :ىم٤مل ؟!اهلل
(1)

  . 

 عٝاد٠ املسٜضفطٌ  -13

سمٕمٞم٤مدة اعمريض، واشم٤ٌمع اجلٜم٤مزة، وشمِمٛمٞم٧م  ط اهللأُمرٟم٤م َرؾُمقل  وم٣مل:   فمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

اًمٕم٤مـمس، وإسمرار اعم٘مًؿ، وٟمٍم اعمٔمٚمقم، وإضم٤مسم٦م اًمداقمل، وإومِم٤مء اًمًالم
(2)

. 

فمز وصمؾ يٗمقل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م: يل٣م ازملـ آدم  اهللإن » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل أيب هريرة وفمـ  

 ٣موم٣مل: أَم٣م فمٙمٚم٦م أن فمٌدي همالٞمً  ؟وأٞم٦م رب ايمٔم٣مظمكمَمرو٦م همٙمؿ سمٔمدين! وم٣مل: ي٣م رب ىمٝمػ أفمقدك 

أَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمؽ يمق فمدسمف يمقصمدسمٛمل فمٛمده؟ ي٣م ازمـ آدم اؽمتْمٔمٚمتؽ همٙمؿ سمْمٔمٚمٛملل!  ؟َمرض همٙمؿ سمٔمده

وم٣مل: ي٣م رب ىمٝمػ أؿمٔمٚمؽ وأٞم٦م رب ايمٔم٣مظمكم؟ وم٣مل: أَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمف اؽمتْمٔمٚمؽ فمٌدي هملالن همٙملؿ 

ازملـ آدم اؽمتًلٗمٝمتؽ همٙملؿ سمًلٗمٛمل! سمْمٔمٚمف؟ أَم٣م فمٙمٚم٦م أٞمؽ يمق أؿمٔمٚمتف يمقصمدت ذيمؽ فمٛمدي؟ يل٣م 

وم٣مل: اؽمتًٗم٣مك فمٌدي همالن همٙمؿ سمًٗمف! أَم٣م إٞمؽ يملق  ؟وم٣مل: ي٣م رب ىمٝمػ أؽمٗمٝمؽ وأٞم٦م رب ايمٔم٣مظمكم

شؽمٗمٝمتف يمقصمدت ذيمؽ فمٛمدي!
(3)

. 

إن اظمًٙمؿ إذا فم٣مد أطم٣مه اظمًٙمؿ مل يزل دم طمرهمل٥م اجلٛمل٥م ضمتلك » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ شمقزم٣من 

شصمٛم٣مه٣م»اجلٜم٦م؟ ىم٤مل:  وُم٤م ظمروم٦م اهللي٤م َرؾُمقل  ىمٞمؾ: شيرصمع
(4)

. 

نملدوة إٓ صلعم  َم٣م َمـ َمًٙمؿ ئمقد َمًلٙماًم » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمقم 

فمٙمٝمف ؽمٌٔمقن أيمػ َمٙمؽ ضمتك يٚمز، وإن فم٣مده فمُمٝم٥م إٓ صعم فمٙمٝمف ؽمٌٔمقن أيمػ َمٙمؽ ضمتك يِمٌح 

ش٥موىم٣من يمف طمريػ دم اجلٛم
(5)

. 

يٕمكقده وم٘مٕمكد  طوم٠مشم٤مه اًمٜمٌل  ومٛمرض، طيم٤من همالم هيقدي خيدم اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

ومٜمٔمر إمم أسمٞمف وهق قمٜمده؟ وم٘م٤مل: أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمكؿ. وم٠مؾمكٚمؿ، ومخكرج  شأؽمٙمؿ»قمٜمد رأؾمف وم٘م٤مل ًمف: 

                                                                          

 ( سم٤مب ُمـ طمؼ اجلٚمقس قمغم اًمٓمريؼ رد اًمًالم.3232 وُمًٚمؿ (، 6986 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

( سمك٤مب حتكريؿ إؾمكتٕمامل إٟمك٤مء اًمكذه٥م واًمٗمْمك٦م قمكغم اًمرضمك٤مل 3177(، وُمًٚمؿ  5991رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 اًمٜم٤ًمء.و

 ( سم٤مب ومْمؾ قمٞم٤مدة اعمريض.:367رواه ُمًٚمؿ   (3)

 (.3679رواه ُمًٚمؿ   (1)

(، وصكحٞمص اجلك٤مُمع :7:صكحٞمص. صكحٞمص اًمؽمُمكذي  .طمكدي٨م طمًكـ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (5)

   اعمجتٜمك. :اخلريػ: اًمثٛمر اعمخروف: أي( 2661(، واعمِمٙم٤مة  6878 
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شايمٛم٣مراحلٚمد هلل ايمذي أٞمٗمذه َمـ » وهق ي٘مقل: طاًمٜمٌل 
(1)

 . 

 ٚنًُات ٜكٛهلٔ املسٜض ًُسٜضي ٜٔدع٢ بٗ فطٌ أدع١ٝ -14

٤ًمن اًمٌمء ُمٜمف أو يم٤مٟم٧م سمف ىمرطم٦م أو ضمكرح يم٤من إذا اؿمتٙمك اإلٟم طأن اًمٜمٌل  : فمـ فم٣م ُم٥م

سم٠مصٌٕمف هٙمذا، وووع ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمك٦م اًمكراوي ؾمك٤ٌمسمتف سمك٤مٕرض صمكؿ رومٕمٝمك٤م،  طىم٤مل اًمٜمٌل 

ش، سمرزم٥م أروٛم٣م، زمريٗم٥م زمٔمّمٛم٣م، يُمٖمك زمف ؽمٗمٝمٚمٛم٣م، زم١مذن رزمٛم٣ماهللزمًؿ » :وىم٤مل
(2)

. 

ب ايمٙمٜملؿ ر» يم٤من يٕمقد سمٕمض أهٚمكف يٛمًكص سمٞمكده اًمٞمٛمٜمكك وي٘مكقل: طأن اًمٜمٌل  : وفمٛمٜم٣م

شايمٛم٣مس، أذه٤م ايمٌٟمس، اؾمػ أٞم٦م ايمُم٣مدم، ٓ ؾمٖم٣مء إٓ ؾمٖم٣مؤك، ؾمٖم٣مء ٓ يٕم٣مدر ؽمٗماًم 
(3)

. 

ىمك٤مل: سمكغم. ىمك٤مل:  ؟ط اهللأٓ أرىمٞمؽ سمرىمٞم٦م َرؾُمكقل » :اهللأٞمف وم٣مل يمث٣مزم٦م رمحف  وفمـ أٞمس 

شايمٙمٜمؿ رب ايمٛم٣مس، َمذه٤م ايمٌٟمس، اؾمػ أٞم٦م ايمُمل٣مدم، ٓ ؾمل٣مدم إٓ أٞمل٦م، ؾملٖم٣مء ٓ يٕمل٣مدر ؽملٗماًم 
 

(4)
. 

جيده ذم ضمًده،  ٤موضمٕمً  ط اهللأٟمف ؿمٙم٤م إمم َرؾُمقل  قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص  اهلل قمٌد وقمـ أيب

، ووملؾ ؽملٌع ٣مشمالشًمل اهللوع يدك فمعم ايمذي يٟممل َمـ صمًدك ووملؾ: زمًلؿ » :ط اهللوم٘م٤مل ًمف َرؾُمقل 

شوومدرسمف َمـ ذ َم٣م أصمد وأضم٣مذر اهللَمرات: أفمقذ زمٔمزة 
(5)

 . 

ؽمٌع َملرات:  همل حيي أصمٙمف همٗم٣مل فمٛمد ٣مريًّم َمـ فم٣مد َم» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل   وفمـ ازمـ فم٣ٌمس

شَمـ ذيمؽ اظمرض اهللايمٔمٓمٝمؿ، رب ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ أن يُمٖمٝمؽ، إٓ فم٣مهم٣مه  اهللأؽمٟمل 
(6)

 . 

ٓ »دظمؾ قمغم أقمرايب يٕمقده، ويم٤من إذا دظمكؾ قمكغم ُمكـ يٕمكقده ىمك٤مل:  طأن اًمٜمٌل  وقمٜمف 

                                                                          

 .ؾمالم قمٚمٞمف وهؾ يٕمرض قمغم اًمّمٌل اإليّمغما  ومامت هُؾ ( سم٤مب إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل 23:1اًمٌخ٤مري:  رواه  (2)

اًمرىمٞمك٦م ُمكـ اًمٕمكلم واًمٜمٛمٚمك٦م  اؾمكتح٤ٌمب( سمك٤مب 32:5( سم٤مب رىمٞم٦م اًمٜمٌل، وُمًٚمؿ  6524رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 واًمٜمحٚم٦م واًمٜمٔمرة.

رىمٞمك٦م  اؾمكتح٤ٌمب( سمك٤مب 32:2( سم٤مب ُمًص اًمراىمل اًمقضمع سمٞمده اًمٞمٛمٜمك، وُمًٚمؿ  6529رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 اعمريض.

 .ط( سم٤مب رىمٞم٦م اًمٜمٌل 6521اًمٌخ٤مري  واه ر (1)

 ووع يده قمغم ُمقوع إمل ُمع اًمدقم٤مء. اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 3313ُمًٚمؿ  رواه  (5)

طمكدي٨م صكحٞمص قمكغم ذط  :. وىمك٤مل احلك٤ميمؿطمكدي٨م طمًكـ :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىمك٤مل صحٝمح: (6)

 (.7499(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4217وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  اًمٌخ٤مري. 
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شزمٟمس، ؿمٜمقر إن ؾم٣مء اهلل
(1)

.  

ٞمٔمؿ  -ىم٤مل:- اؾمت٘مٝم٦م؟ !ي٣م حمٚمد» همٗم٣مل: طيمٛمٌل أن صمػميؾ أسمك ا وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

 اهلليُمٖمٝمؽ، زمًؿ  اهللأرومٝمؽ، َمـ ىمؾ رء ي٠مذيؽ، َمـ ذ ىمؾ ٞمٖمس أو فمكم ضم٣مؽمد،  اهللوم٣مل: زمًؿ 

شأرومٝمؽ
(2)

. 

ٓ إيمف »ُمـ ىم٤مل:  أٞمف وم٣مل: ط اهللأهنام ؾمٜمدا فمعم َرؽُمقل     وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري وأيب هريرة

وضملده ٓ ذيلؽ  اهللهمٗم٣مل: ٓ إيمف إٓ أٞم٣م وأٞم٣م أىمػم، وإذا وم٣مل: ٓ إيمف إٓ واهلل أىمػم صدومف رزمف  اهللإٓ 

يمف اظمٙمؽ ويمف احلٚمد وم٣مل: ٓ  اهلليمف وم٣مل يٗمقل: ٓ إيمف إٓ أٞم٣م وضمدي ٓ ذيؽ رم، وإذا وم٣مل: ٓ إيمف إٓ 

: ٓ إيملف إٓ أٞمل٣م وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل وم٣مل اهللإيمف إٓ أٞم٣م رم احلٚمد ورم اظمٙمؽ، وإذا وم٣مل: ٓ إيمف إٓ 

شرايمٛم٣مَمـ وم٣مهل٣م دم َمروف شمؿ َم٣مت مل سمْمٔمٚمف ويم٤من ي٘مقل:  وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ يب.
(3)

. 

 

 

* * * 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                          

 ( سم٤مب قمٞم٤مدة إقمراب.6443اًمٌخ٤مري   رواه (2)

 ( سم٤مب اًمٓم٥م واعمرى واًمرىمك.3297رواه ُمًٚمؿ   (1)

 :اًمٜم٤ًمئل واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ وىمك٤ملرواه و. طمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي وىم٤ملواه ر صحٝمح: (3)

 (.   4541صحٞمص اًمؽمُمذي   دم صححف إًم٤ٌم)و صحٞمص قمغم ذط اًمٌخ٤مري،
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(18) 
 أبٛاب األدب ٚغريٙ
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 فطٌ ايطالّ ٚاألَس بإفػا٥٘ -1  

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  ﴿ سمٔمل٣ملم: اهللوم٣مل 

 ﴾ىٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ :وىم٤مل شمٕمك٤ممم [17ايمٛملقر:]

 :وىم٤مل شمٕمك٤ممم  .[86ايمٛم٣ًمء:] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب ﴿:وىم٤مل شمٕم٤ممم .[62ايمٛمقر:]

 .[15، 11:ايمذاري٣مت] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿

ـا  ًمف ؾمٜمـ وآداب  طاًمرؾمقل  إن اًمًالم اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وأُمر ؾمٌح٤مٟمف سم٢مومِم٤مئف وؾم

يم٤من يًٚمؿ قمغم اًمّمٖمػم واًمٙمٌكػم  طٟمف وضمٕمٚمف حتٞم٦م اعمًٚمٛملم وهق ومقق ذًمؽ حتٞم٦م أهؾ اجلٜم٦م  وم٢م

واًمٜم٤ًمء واًمٕمٌٞمد ويم٤من ي٠مُمر أن يًٚمؿ اعم٤مر قمغم اجل٤مًمس واًمرايمك٥م قمكغم اعمك٤مر واًم٘مٚمٞمكؾ قمكغم 

ـا  ،اًمٙمثككػم ًمككف صككٞمٖم٦م وهككل اًمًككالم قمٚمككٞمٙمؿ أو اًمًككالم قمٚمككٞمٙمؿ ورمحكك٦م اهلل أو يزيككد  وؾمكك

وسمريم٤مشمف.
(1)

. 

 :ط اهللؾمك٠مل َرؾُمكقل  اًل أن رضمك سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕمك٤مص  اهللوقمـ قمٌد  أي اإلؽمالم طمغم:

شٔمرفسمسمْمٔمؿ ايمْمٔم٣مم، وسمٗمرأ ايمًالم فمعم َمـ فمرهم٦م وَمـ مل »أي اإلؾمالم ظمػم؟ ىم٤مل: »
(2)

. 

  ايمتًٙمٝمؿ وصٖمتف:

سمٔمل٣ملم آدم ومل٣مل: اذهل٤م  اهللظم٣م طمٙمؼ » :ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب هريرة  :حتٝم٥م آدم وذريتف

همٗمل٣مل:  ،هن٣م حتٝمتؽ وحتٝم٥م ذريتلؽهمًٙمؿ فمعم أويمئؽ: ٞمٖمر َمـ اظمال ٘م٥م صمٙمقس، هم٣مؽمٚمع َم٣م حيٝمقٞمؽ هم١م

ش. همزادوه ورمح٥م اهللاهللهمٗم٣ميمقا: ايمًالم فمٙمٝمؽ ورمح٥م  ،ايمًالم فمٙمٝم٘مؿ
(3)

. 

 :سمًكٌع ط اهللأُمرٟمك٤م َرؾُمكقل  :ىم٤مل قمـ أيب قم٤ٌمدة اًمؼماء سمـ قم٤مزب  إَمر زم١مهمُم٣مء ايمًالم:

همُمل٣مء زمٔمٝم٣مدة اظمريض، واسم٣ٌمع اجلٛم٣م ز، وسمُمٚمٝم٦م ايمٔم٣مؿمس، وٞمٌم ايمّملٔمٝمػ، وفملقن اظمٓمٙملقم، وإ»

شايمًالم، وإزمرار اظمٗمًؿ
(4)

. 

 وايمًالم َمـ َمٖم٣مسمٝمح دطمقل اجلٛم٥م 
(5)

ٓ » :ط اهللىمك٤مل َرؾُمكقل  :ىمك٤مل قمكـ أيب هريكرة  :
                                                                          

 (.2:6ص:  3ٚمؼ قمٔمٞمؿ  جاٟمٔمر واٟمؽ ًمٕمغم ظم (2)

( سمك٤مب سمٞمك٤من شمٗم٤موكؾ اإلؾمكالم وأي :4( سم٤مب إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ُمـ اإلؾمالم، وُمًكٚمؿ  23رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 أُمقره أومْمؾ.

 ( سم٤مب يدظمؾ اجلٜم٦م أىمقام أومئدهتؿ ُمثؾ أومئدة اًمٓمػم.3952(، وُمًٚمؿ  4259رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 دى رواي٤مت اًمٌخ٤مري.هذا ًمٗمظ إطمو. (3177(، وُمًٚمؿ  6636رواه اًمٌخ٤مري   (1)

اًمٕمكدد اًمثك٤م) قمنمك اًمًكٜم٦م اًمث٤مًمثك٦م  (49اًمتقطمٞمكد: ص: -اًمًالم حتٞمك٦م اإلؾمالم/ؿمكقىمل قمٌكد اًمّمك٤مدق (5)
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اجلٛم٥م ضمتك سم٠مَمٛمقا، وٓ سم٠مَمٛمقا ضمتك حت٣مزمقا، أوٓ أديم٘مؿ فمعم رء إذا همٔمٙمتٚمقه حتل٣مزمٌتؿ؟ أهمُملقا سمدطمٙمقا 

شٛم٘مؿايمًالم زمٝم
(1)

. 

 ي٣م أهيل٣م ايمٛمل٣مس أهمُملقا ايمًلالم،» ي٘مقل: ط اهللؾُمقل ؾمٛمٕم٧م رَ  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ ؽمالم 

شإرضم٣مم،وصٙمقا وايمٛم٣مس ٞمٝم٣مم، سمدطمٙمقا اجلٛم٥م زمًالم وأؿمٔمٚمقا ايمْمٔم٣مم،وصٙمقا
(2)

. 

ىمك٤مل ضمك٤مء  ٕمـ قمٛمران سمكـ احلّمكلم وم وايمًالم زم٣مب فمٓمٝمؿ َمـ أزمقاب َمّم٣مفمٖم٥م احلًٛم٣مت: 

صمؿ ضم٤مء  شفممم» :ط اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ. ومرد قمٚمٞمف صمؿ ضمٚمس وم٘م٤مل اًمٜمٌل» :وم٘م٤مل طرضمؾ إمم اًمٜمٌل 

صمؿ ضمك٤مء آظمكر وم٘مك٤مل:  شفمممون». ومرد قمٚمٞمف ومجٚمس وم٘م٤مل: اهللاًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م  :آظمر وم٘م٤مل

ششمالشمقن»وسمريم٤مشمف. ومرد قمٚمٞمف ومجٚمس وم٘م٤مل:  اهللاًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م 
(3)

. 

٤م سم٤مب واؾمع ُمـ أسمقاب ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م، ومٕمـ اًمؼماء سمـ قمك٤مزب ىمك٤مل: يًْم أواًمًالم 

شَم٣م َمـ َمًٙمٚمكم يٙمتٗمٝم٣من همٝمتِم٣مهمح٣من إٓ نمٖمر هلام ومٌؾ أن يٖمؼموم٣م»:  طىم٤مل رؾمقل اهلل 
(4)

.  

وسمريم٤مشمف. ومٞمك٠مي  اهللاًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م  :ًتح٥م أن ي٘مقل اعمٌتدئ سم٤مًمًالمي  :ىمٝمٖمٝم٥م ايمًالم

 اهلل، وي٘مكقل اعمجٞمك٥م: وقمٚمكٞمٙمؿ اًمًكالم ورمحك٦م اسمْمٛمػم اجلٛمع وإن يم٤من اعمًٚمؿ قمٚمٞمكف واطمكدً 

 وقمٚمٞمٙمؿ. ٓمػ ذم ىمقًمف:وسمريم٤مشمف. ومٞم٠مي سمقاو اًمٕم

 آداب ايطالّ
يًٙمؿ ايمراىم٤م فملعم اظمل٣مر، واظمل٣مر فملعم ايمٗم٣مفملد، » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  فمـ أيب هريرة 

شوايمٗمٙمٝمؾ فمعم ايم٘مثغم
(5)

 .  

 قمٚمٞمؽ اًمًالم. ٓ يٌتدأ زمٗمقل:

                                                                          

 واًمثالصمقن.

 ( سم٤مب سمٞم٤من أٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ اعم١مُمٜمقن.65ُمًٚمؿ   رواه (2)

ص اجلك٤مُمع وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞم طمدي٨م صحٞمص. :اًمؽمُمذيوىم٤مل واسمـ ُم٤مضمف  اًمؽمُمذيرواه  صحٝمح: (1)

 .(2445 ُم٤مضمف  (، وصحٞمص اسمـ8976 

طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب  :أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح: (3)

 (.:379(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  62:6داود  

(، 6323. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود  ُم٤مضمفأسمق داود، واًمؽمُمذي، واسمـ رواه  صلحٝمح: (1)

 (.636(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  :578(، واعمِمٙم٤مة  6888اجل٤مُمع  وصحٞمص 

وذم رواي٦م  .ًمٙمثػما( سم٤مب يًٚمؿ اًمرايم٥م قمغم اعم٤مر واًم٘مٚمٞمؾ قمغم 3271(، وُمًٚمؿ  6989رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ًمٚمٌخ٤مري: واًمّمٖمػم قمغم اًمٙمٌػم.
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 . اهللقمٚمٞمكؽ اًمًكالم يك٤م َرؾُمكقل  :وم٘مٚمك٧م ط اهللأشمٞم٧م َرؾُمكقل  وم٣مل:  صم٣مزمر زمـ ؽمٙمٝمؿوفمـ 

شٗمؾ فمٙمٝمؽ ايمًالم هم١مٞمف فمٙمٝمؽ ايمًالم حتٝم٥م اظمقسمكٓ سم» :ىم٤مل
(1)

 . 

 ايٓٗٞ عٔ اهلذسإ فٛم ثالخ
ٓ حيؾ ظمًٙمؿ أن هيجر أطم٣مه همق  شمالث، يٙمتٗمٝمل٣من همٝمِملد » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب أيقب 

شهذا، ويِمد هذا، وطمغممه٣م ايمذي يٌدأ زم٣ميمًالم
(2)

. 

 اضتشباب إعاد٠ ايطالّ ع٢ً َٔ تهسز يكاؤٙ ع٢ً قسب بإٔ 
 ٌ ثِ خسز أٚ ساٍ بُٝٓٗا غذس٠ ٚحنٖٛادخ

ومًكٚمؿ  طأٟمف ضم٤مء ومّمغم صمكؿ ضمك٤مء إمم اًمٜمٌكل  :دم ضمدي٧م اظمزء دم صالسمف فمـ أيب هريرة 

 طومرضمع ومّمغم، صمؿ ضم٤مء ومًٚمؿ قمغم اًمٜمٌكل  شارصمع همِمؾ هم١مٞمؽ مل سمِمؾ» :قمٚمٞمف ومرد اًمًالم وم٘م٤مل

.طمتك ومٕمؾ ذًمؽ صمالث ُمرات
(3)

أضملدىمؿ أطمل٣مه إذا يمٗملل »ىمك٤مل:  ط اهللقمـ َرؾُمقل  وقمٜمف  

شفهمٙمٝمًٙمؿ فمٙمٝمف، هم١من ضم٣ميم٦م زمٝمٛمٜمام ؾمجرة أو صمدار أو ضمجر شمؿ يمٗمٝمف همٙمٝمًٙمؿ فمٙمٝم
(4)

 . 

 ايطالّ إذا دخٌ بٝت٘ فطٌ -2   
 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ﴿ :سمٔمللللل٣ملماهلل ومللللل٣مل 

هن٤م ُم٤ٌمريم٦م ـمٞمٌك٦م عمك٤م ومٞمٝمك٤م ُمكـ إضمكر ٠مىم٤مل اًمٓمؼمي: وصػ اهلل شمٕم٤ممم هذه اًمتحٞم٦م سم .[62ايمٛمقر:]

ثقاب اًمٕمٔمٞمؿاجلزيؾ واًم
(5)

دطمٙمل٦م  يل٣م زمٛملل إذا» :ط اهللىم٤مل زم َرؾُمقل  :ىم٤مل وقمـ أٟمس  .

                                                                          

يب أٞمص ؾمكٜمـ طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكح :وىم٤ملواًمؽمُمذي  داودَ رواه أسُمق  صحٝمح: (2)

 .(2:29(، واعمِمٙم٤مة  8513(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5195داود  

، وُمًٚمؿ شٓ حيؾ يمرصمؾ أن هيجر أطم٣مه همق  شملالث»: ط(، سم٤مب اهلجرة وىمقل اًمٜمٌل6838رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ( سم٤مب حتريؿ اهلجر ومقق صمالث سمال قمذر ذقمل.3671 

( سم٤مب وضمقب ىمكراءة اًمٗم٤محتك٦م ذم 4:8ٚمؿ  ( سم٤مب ُمـ رد وم٘م٤مل قمٚمٞمؽ اًمًالم، وُم69:8ًرواه اًمٌخ٤مري   (3)

 يمؾ ريمٕم٦م.

(، وصحٞمص 6311أسمق داود وإؾمٜم٤مده صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود   رواه صحٝمح: (1)

 (.5761(، واعمِمٙم٤مة  297(، واًمّمحٞمح٦م  :89اجل٤مُمع  

 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.338/:2شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (5)
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شفمعم أهٙمؽ همًٙمؿ ي٘مـ زمرىم٥م فمٙمٝمؽ وفمعم أهؾ زمٝمتؽ
(1)

وقمـ أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم قمـ رؾمكقل اهلل  .

٣م دم ؽمٌٝمؾ اهلل همٜملق ول٣مَمـ فملعم رصمؾ طمرج نم٣مزيً  :شمالشم٥م ىمٙمٜمؿ و٣مَمـ فمعم اهلل فمز وصمؾ» ىم٤مل: ط

ورصمؾ راح إلم اظمًجد همٜمق و٣مَمـ  ،نمٛمٝمٚم٥م أو اجلٛم٥م أو يرده زمام ٞم٣مل َمـ أصمر اهلل ضمتك يتقهم٣مه همٝمدطمٙمف

ورصمؾ دطملؾ زمٝمتلف زمًلالم همٜملق  ،فمعم اهلل ضمتك يتقهم٣مه همٝمدطمٙمف اجلٛم٥م أو يرده زمام ٞم٣مل َمـ أصمر ونمٛمٝمٚم٥م

شو٣مَمـ فمعم اهلل
(2)

 . 

 ضالّ ايسدٌ ع٢ً شٚدت٘ ٚاملسأ٠ َٔ ذلازَ٘ ٚع٢ً أدٓب١ٝ 
 ٚضالَٗٔ بٗرا ايػسط ٚأدٓبٝات ال خياف ايفت١ٓ بٗٔ

يم٤مٟم٧م ًمٜمك٤م قمجكقز  شم٠مظمكذ ُمكـ »: -وذم رواي٦م-يم٤مٟم٧م ومٞمٜم٤م اُمرأة  وم٣مل: فمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد  

أصقل اًمًٚمؼ ومتٓمرطمف ذم اًم٘مدر وشمٙمريمر طم٤ٌمت ُمـ ؿمٕمػم، وم٢مذا صٚمٞمٜم٤م اجلٛمٕم٦م واٟمٍمومٜم٤م ٟمًكٚمؿ 

شقمٚمٞمٝم٤م ومت٘مدُمف إًمٞمٜم٤م
(3)

. 

اًمٗمكتص وهكق يٖمتًكؾ  يكقم طأشمٞم٧م اًمٜمٌكل » :وم٣ميم٦م زمٛم٦م أيب ؿم٣ميم٤م وفمـ أم ه٣مٞمئ هم٣مطمت٥م  

شووم٤مـمٛم٦م شمًؽمه ومًٚمٛم٧م
(4)

. 

شذم ٟمًقة ومًٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م طقمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  ُمر» وم٣ميم٦م: وفمـ أؽمامء زمٛم٦م يزيد 
(5)

. 

 تسى َصافش١ ايٓطا٤    
وم٠مظمذ قمٚمٞمٜم٤م ُمك٤م ذم اًم٘مكرآن أن ٓ  ،ذم ٟم٤ًمء ٟم٤ٌميٕمف طأشمٞم٧م اًمٜمٌل  فمـ أَمٝمٚم٥م زمٛم٦م رومٝمٗم٥م وم٣ميم٦م: 

اهلل ورؾمكقًمف أرطمكؿ سمٜمك٤م ُمكـ  :ىمٚمٜم٤م شأؿمٔمتـ -أو- تْمٔمتـهمٝمام اؽم» :ىم٤مل –أي٦م–ؿمٞمًئ٤م  ٟمنمك سم٤مهلل

إين ٓ أص٣مهمح ايمٛم٣ًمء، إٞمام وملقرم َٓملرأة واضملدة »؟ ىم٤مل: ! أٓ شمّم٤مومحٜم٤مي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚمٜم٤م ،أٟمٗمًٜم٤م

                                                                          

ـٌ صحٞمص.ىم٤مل: طمدي٨م ورواه اًمؽمُمذي  ضمًـ:  (2) ًَ  (.2719وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   طَم

(، 35:5واسمككـ طمٌكك٤من ذم صككحٞمحف. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص أيب داود  رواه أسمككق داود  صللحٝمح: (1)

 (.838(، واعمِمٙم٤مة  4164 وصحٞمص اجل٤مُمع 

 أي شمٓمحـ. ىمقًمف شمٙمريمر: .( سم٤مب شمًٚمٞمؿ اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء واًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل69:5رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 ( سم٤مب شمًؽم اعمٖمتًؾ سمثقب وٟمحقه.447رواه ُمًٚمؿ   (1)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود . طمًكـىم٤مل: طمكدي٨م و رواه أسمق داود واًمؽمُمذي صحٝمح: (5)

وهذا ًمٗمكظ أيب داود، وًمٗمكظ اًمؽمُمكذي: إن (. 5774(، واعمِمٙم٤مة  4812 ُم٤مضمف  (، وصحٞمص اسمـ6315 

 وقمّم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء ىمٕمقد وم٠مًمقى سمٞمده سم٤مًمتًٚمٞمؿ. ٤مقُمً ُمر ذم اعمًجد يط  اهللَرؾُمقل 
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شىمٗمقرم ظم٣م ٥م اَمرأة
(1)

.     

 اهللأٟمف ُمر قمغم صٌٞم٤من ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وىمك٤مل: يمك٤من َرؾُمكقل  قمـ أٟمس  :ايمًالم فمعم ايمِمٌٝم٣من

شيٗمٕمٚمف ط
(2)

.   

 ذبسِٜ ابتدا٥ٓا ايهفاز بايطالّ ٚنٝف١ٝ ايسد عًِٝٗ ٚاضتشباب 
 ايطالّ ع٢ً أٌٖ دلًظ فِٝٗ َطًُٕٛ ٚنفاز

ايمٝمٜمقد وايمٛمِمل٣مرى زم٣ميمًلالم، همل١مذا يمٗمٝملتؿ  ٓ سمٌدؤوا» وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  فمـ أيب هريرة 

شأضمدهؿ دم ؿمريؼ هم٣موْمروه إلم أوٝمٗمف
(3)

 . 

شإذا ؽمٙمؿ فمٙمٝم٘مؿ أهؾ ايم٘مت٣مب همٗمقيمقا: وفمٙمٝم٘مؿ» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 
(4)

. 

ُمر قمغم جمٚمس ومٞمف أظمكالط ُمكـ اعمًكٚمٛملم واعمنمكيملم قمٌكدة » :طأن ايمٛمٌل  وفمـ أؽم٣مَم٥م 

شطإوصم٤من، واًمٞمٝمقد ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 
(5)

 .  

 اضتشباب ايطالّ إذا قاّ َٔ اجملًظ ٚفازم دًطا٤ٙ أٚ دًٝط٘
إذا اٞمتٜمك أضمدىمؿ إلم اظمجٙمس همٙمٝمًٙمؿ، همل١مذا أراد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

شأن يٗمقم همٙمٝمًٙمؿ همٙمٝم٦ًم إولم زمٟمضمؼ َمـ أطمرة
(6)

. 

 تسى َٔ ٜبٍٛ زد ايطالّ    
                                                                          

وصكححف طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص.  :وىم٤مل اًمؽمُمذيُم٤مضمف  رواه أمحد ذم ُمًٜمده واًمؽمُمذي واسمـ صحٝمح: (2)

 .(:63(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  3985 ُم٤مضمف  (، وصحٞمص اسمـ26:8اًمؽمُمذي   صحٞمصإًم٤ٌم) ذم 

اًمًكالم قمكغم  اؾمكتح٤ٌمب( سمك٤مب 3279ن، وُمًكٚمؿ  ( سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ قمكغم اًمّمكٌٞم٤م6994رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 اًمّمٌٞم٤من.

 أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًالم ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ. اء( سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اسمتد3278ُمًٚمؿ  رواه  (3)

 اءسمتدا( سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ 3274( سم٤مب يمٞمػ اًمرد قمغم أهؾ اًمذُم٦م سم٤مًمًالم، وُمًٚمؿ  6:14رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًالم.

( 28:9( سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ ذم جمٚمس ومٞمف أظمالط ُمـ اعمًكٚمٛملم واعمنمكيملم، وُمًكٚمؿ  ::69رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 وصؼمه قمغم أذى اعمٜم٤موم٘ملم.ط ذم دقم٤مء اًمٜمٌل  :سم٤مب

صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود طمًكـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم ىم٤مل: طمكدي٨م أسمق داود واًمؽمُمذي ورواه  صحٝمح: (6)

 (.294ًمّمحٞمح٦م  (، واًمًٚمًٚم٦م ا571(، واعمِمٙم٤مة  511( وصحٞمص اجل٤مُمع  6319 
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شقمٚمٞمف ومًٚمؿ ومٚمؿ يردا  ،وهق يٌقل طُمر قمغم رؾمقل اهلل  أن رضماًل » فمـ ازمـ فمٚمر:
(1)

  . 

                                                                          

 ( سم٤مب اًمتٞمٛمؿ.481رواه ُمًٚمؿ   (2)
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 ايٓٗٞ عٔ ايسد ايفاسؼ
اًمًك٤مم  :وم٘مك٤مًمقا طـ اًمٞمٝمكقد قمكغم رؾمكقل اهلل دظمؾ رهط ُم وم٣ميم٦م: فمـ فمروة أن فم٣م ُم٥م  

 يل٣م فم٣م ُمل٥م، همل١من اهلل َمٜماًل » :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،قمٚمٞمٙمؿ اًم٤ًمم واًمٚمٕمٜم٦م :ومٗمٝمٛمتٝم٤م وم٘مٚم٧م ،قمٚمٞمؽ

همٗملد » :ط؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل ، أومل شمًٛمع ُم٤م ىم٤مًمقاي٤م رؾمقل اهلل :. وم٘مٚم٧مشحي٤م ايمرهمؼ دم إَمر ىمٙمف

شفمٙمٝم٘مؿ :ومٙم٦م
(1)

 . 

إي٣مىمؿ واجلٙملقس »  ىم٤مل: طأن اًمٜمٌل  يب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ أ رد ايمًالم َمـ ضمؼ ايمْمريؼ:

همل١مذا أزمٝملتؿ إٓ » :ُم٤م ًمٜم٤م ُمـ جم٤مًمًٜم٤م سمد  ٟمتحدث ومٞمٝمك٤م، وم٘مك٤مل ،ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مًمقا شدم ايمْمروم٣مت

وىملػ  نمض ايمٌٌم،»ىم٤مل:  ؟ىم٤مًمقا: وُم٤م طمؼ اًمٓمريؼ ي٤م رؾمقل اهلل شاظمجٙمس همٟمفمْمقا ايمْمريؼ ضمٗمف

شوايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر وإَمر زم٣مظمٔمروف، ،ورد ايمًالم إذى،
(2)

 . 

 َٔ أغساط ايطاع١ ايطالّ يًُعسف١    
إن َملـ أذاط ايمًل٣مفم٥م أن يًلٙمؿ ايمرصملؾ فملعم »: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :فمـ ازمـ َمًٔمقد  

شايمرصمؾ، ٓ يًٙمؿ فمٙمٝمف إٓ يمٙمٚمٔمرهم٥م
(3)

. 

 فطٌ َٔ بدأ بايطالّ -3
شهؿ زم٣ميمًالمإن أولم ايمٛم٣مس زم٣مهلل َمـ زمدأ»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب أَم٣مَم٥م  

(4)
. 

 فطٌ املصافش١ -4
ًمٚمٛمّم٤مومح٦م ومْمؾ قمٔمٞمؿ وأصمر يمريؿ، وُمكـ ومقائكده٤م اجلٛمك٦م إؿمك٤مقم٦م روح اعمحٌك٦م واًمتٕمك٤مون 

واإلظم٤مء سملم اعمًٚمٛملم، وم٢من اًم٘مٚمقب شمتآًمػ واًمٕم٘مقل شمتٗم٤مهؿ واًمٜمٗمقس شمتّم٤مرم وشمت٤ًمُمك سم٥ًٌم 

شمٜمٔمكر إمم  اعمّم٤مومح٦م، ويمؿ ُمـ أؿمخ٤مص شم٤ًمحمقا ويم٤مٟم٧م اعمّم٤مومح٦م دًمٞمؾ قمغم اًمقئك٤مم، وًمكؽ أن
                                                                          

( سم٤مب اًمٜمٝمكل قمكـ اسمتكداء أهكؾ 3276( سم٤مب يمٞمػ اًمرد قمغم أهؾ اًمذُم٦م، وُمًٚمؿ  6:12رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 اًمٙمت٤مب سم٤مًمًالم ويمٞمػ اًمرد قمٚمٞمٝمؿ.

 جلٚمقس ذم اًمٓمرىم٤مت وإقمٓم٤مء اًمٓمريؼ طم٘مف.ا( سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ 3232(، وُمًٚمؿ  3444رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.759اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (3)

ي٤م رؾمقل اهلل اًمرضمالن يٚمت٘مٞم٤من أهيام يٌكدأ سم٤مًمًكالم  :ىمٞمؾ :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف وًمٗمٔمف صحٝمح: (1)

(، 3122(، وصكحٞمص اجلك٤مُمع  62:8وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص أيب داود   شأوٓمه٣م زم٣مهلل سمٔم٣ملم»: ىم٤مل

 (.  4493واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  
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ٟمٗمًؽ قمٜمدُم٤م شمّم٤مومص أظم٤مك، إن اإلطم٤ًمس سم٤معمح٦ٌم ًمف أو ؾمالُم٦م صكدرك ٟمحكقه هكق اًمِمكٕمقر 

 اًمذي ؾمٞمٛمأل قمٚمٞمؽ أريم٤من ضمقاٟمٌؽ. 

إن اعمًٚمؿ إذا ىم٤مسمؾ أظم٤مه وشمٕمقد أن يٚم٘مل اًمًالم قمٚمٞمف ويّم٤مومحف وم٢مٟمكف ُمٝمكام يمك٤من سمٞمكٜمٝمام ُمكـ 

وعم٤م يمك٤من ًمٚمٛمّمك٤مومح٦م  ؿم٘م٤مق وظمّم٤مم، وم٢من اعمّم٤مومح٦م ضمديرة سمدرء اًمِم٘م٤مق، وإؿم٤مقم٦م إظمالق،

هذا إُمر ضمٕمٚمٝم٤م اإلؾمالم ُمـ ؾمٜمٜمف وآداسمف، وىمٞمٛمف وأظمالىمف.
(1)

 . 

 شٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟طىمٚم٧م ٕٟمس: أيم٤مٟم٧م اعمّم٤مومح٦م ذم أصح٤مب اًمٜمٌل » همٔمـ ومت٣مدة وم٣مل:
(2)

 . 

ومد صم٣مءىمؿ أهؾ ايمٝمٚمـ، وهؿ أول » :ط اهللعم٤م ضم٤مء أهؾ اًمٞمٛمـ ىم٤مل َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

شَمـ صم٣مء زم٣مظمِم٣مهمح٥م
(3)

.  

َم٣م َمـ َمًٙمٚمكم يٙمتٗمٝم٣من همٝمتِم٣مهمح٣من إٓ نمٖمر هلام ومٌؾ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ايمػماء 

شأن يٖمؼموم٣م
(4)

 . 

أيٜمحٜمكل ًمكف؟  اًمرضمؾ ُمٜم٤م يٚم٘مك أظمك٤مه أو صكدي٘مف اهللىم٤مل رضمؾ: ي٤م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شٞمٔمؿ» :ومٞم٠مظمذ سمٞمده ويّم٤مومحف؟ ىم٤مل :ىم٤مل شٓ»: أومٞمٚمتزُمف وي٘مٌٚمف؟ ىم٤مل :ىم٤مل شٓ» ىم٤مل:
(5)

  . 

إن اظم٠مَمـ إذا يمٗمل اظم٠مَمـ همًٙمؿ فمٙمٝمف وأطمذ زمٝملده » :وم٣مل ط فمـ ايمٛمٌل وفمـ ضمذيٖم٥م زمـ ايمٝمامن 

شهمِم٣مهمحف سمٛم٣مشمرت طمْم٣مي٣ممه٣م ىمام يتٛم٣مشمر ور  ايمُمجر
(6)

. 

 طفطٌ ايتطًِٝ ع٢ً ايٓيب  -5
ل روضمل إٓ رد اهلل فمز وصمؾ إرم   َم٣م َمـ أضمد يًٙمؿ فمقم  » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب هريرة     

شضمتك أرد فمٙمٝمف ايمًالم
(7)

 . 
                                                                          

 (.2533( ًمدار اًمٗمجر ًمٚمؽماث. ط: إومم  321ًمٚمديمتقر / ُمّمٓمٗمك ُمراد.  ص: – ُمٜمٝم٤مج اعم١مُمـ (2)

 ( سم٤مب اعمّم٤مومح٦م.19:رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.6324أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود  رواه  صحٝمح: (3)

 شم٘مدم ارجيف. (1)

هك٦م شم٘مٌٞمكؾ اًمرضمك٤مل قمٜمكد اًمٚم٘مك٤مء اًمٕمك٤مدي. . وهكق ٟمكص ذم يمراطمًـىم٤مل: طمدي٨م اًمؽمُمذي و رواه ضمًـ: (5)

 (.5791(، واعمِمٙم٤مة  21(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  3839وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

(، وصككحٞمص 37:3. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  رواه اًمٓمكؼما) ذم إوؾمكط صلحٝمح: (6)

 (.3831اًمؽمهمٞم٥م  

(، 3152داود   اعمٜم٤مؾمكؽ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيبُمًٜمده وأسمق داود يمت٤مب  رواه أمحد ذم ضمًـ: (7)

 (.3377(، واًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م  :678وصحٞمص اجل٤مُمع  
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إٞملف صمل٣مءين صمػميلؾ »  :صم٣مء ذات يقم وايمٌمم دم وصمٜمف همٗمل٣مل طوفمـ أيب ؿمٙمح٥م أن رؽمقل اهلل 

ا أَم٣م يروٝمؽ ي٣م حمٚمد أن ٓ يِمقم فمٙمٝمؽ أضمد َمـ أَمتؽ إٓ صٙمٝم٦م فمٙمٝمف فممًم  :إن رزمؽ يٗمقل :همٗم٣مل

 ش؟اوٓ يًٙمؿ فمٙمٝمؽ أضمد َمـ أَمتؽ إٓ ؽمٙمٚم٦م فمٙمٝمف فممًم 
(1)

 . 

 اخلًل فطٌ سطٔ -4
ومٝمل شمٓمٝمر صك٤مطمٌٝم٤م ُمكـ  ،إن طمًـ اخلٚمؼ صٗم٦م ؾم٤مُمٞم٦م سمٙمؾ ُم٤م حتٛمٚمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك

آوم٤مت اًمٚم٤ًمن واجلٜم٤من وشمرشم٘مل سمف إمم ُمراشم٥م اإلطم٤ًمن ُمع ظم٤مًم٘مف وُمع ؾم٤مئر اًمٜم٤مس.
(2)

 . 

وىم٤مل  ،ؿ ُمـ ؿمدة ُمٕمرومتف سم٤مهلل٤مَص ؿ وٓ خُيَ ٤مِص هق أن ٓ خُيَ  :ىم٤مل اًمقاؾمٓمل ضمًـ اخلٙمؼ: َمٔمٛمك

 رو٤مء اخلٚمؼ ذم اًمناء واًمياء.٤م هق إأيًْم 

وُمٕمٜمك طمًـ اخلٚمؼ ؾمالُم٦م اًمٜمٗمس ٟمحق إرومؼ إمحد ُمـ إومٕمك٤مل.  وم٣مل أزمق زم٘مر ايمٌٝمٜمٗمل:و

 وىمد يٙمقن ذًمؽ ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم وىمد يٙمقن ومٞمام سملم اًمٜم٤مس. 

وشمٚم٘مكل ذًمكؽ سم٤مٟٓمنمكاح وقمكدم  ،ا٤م وىمدرً أُم٤م طمًـ اخلٚمؼ ُمع اهلل ومٝمق اًمرو٤م سمحٙمٛمف ذقمً 

يٙمرهف ريض سمكذًمؽ واؾمتًكٚمؿ ؿمٞمًئ٤م  وم٢مذا ىمدر اهلل قمغم اعمًٚمؿ ،إؾمك واحلزن وقمدم ،اًمتْمجر

وإذا طمٙمكؿ اهلل قمٚمٞمكف سمحٙمكؿ ذقمكل ريض  ،٤مروكٞم٧م سمك٤مهلل رسًمك :وىم٤مل سمٚمًك٤مٟمف وىمٚمٌكف ،وصؼم

واٟم٘م٤مد ًمنميٕم٦م اهلل قمز وضمؾ سمّمدر ُمٜمنمكح  ٕواُمكر اهلل شمٕمك٤ممم وٟمقاهٞمكف يٗمٕمكؾ ُمك٤م  ،واؾمتًٚمؿ

حقه ويٜمتٝمل قمام طمرم قمٚمٞمكف راوكٞم٤م سمكف همكػم ُمتْمكجر ُمٜمكف ٤م ٟمًً ٚمِ ومرض قمٚمٞمف ـمٞم٥م اًمٜمٗمس سمف ؾَم 

إذا رأى أن شمريمكف أىمكرب  ،ا ُمـ اعم٤ٌمح ًمقضمٝمف شمٕم٤ممم وشم٘مدسويرهم٥م ذم ٟمقاومؾ اخلػم ويؽمك يمثػمً 

ومٝمذا طمًـ اخلٚمكؼ ُمكع اهلل ف. ا ًمذًمؽ همػم وجر ُمٜمف وٓ ُمتٕمن سمإمم اًمٕمٌقدي٦م ُمـ ومٕمٚمف ُمًتٌنًم 

 قمز وضمؾ. 

 ،وسمكذل اًمٜمكدى ،يمكػ إذى : ىم٤مًمكف سمٕمكض اًمٕمٚمكامءأُم٤م ُمع اًمٜم٤مس ومٞمحًـ اخلٚمؼ ُمٕمٝمكؿ سمكام

وـمالىم٦م اًمقضمف 
(3)

 . 

ومٞمٌكذل  ،وسمذل اًمٜمدى يٕمٜمكل اًمٕمٓمك٤مء، وٓ سمجقارطمف سمٚم٤ًمٟمف ٓ اًمٜم٤مس ي١مذي يمػ إذى سم٠مٓ
                                                                          

(، وصكحٞمص اجلك٤مُمع 2394وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمٜمًك٤مئل   رواه اًمٜم٤ًمئل واًمدارُمل. صحٝمح: (2)

 (.:93(، واًمّمحٞمح٦م  39:(، واعمِمٙم٤مة  82 

 (.48اهٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ. ص:  / حمٛمد سمـ إسمرليمٞمػ شمٓمٞمؾ قمٛمرك اإلٟمت٤مضم (1)

رواه اًمؽمُمذي قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل ذم شمٗمًػم طمًكـ اخلٚمكؼ ىمك٤مل: هكق ـمالىمك٦م اًمقضمكف، وسمكذل  (3)

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.3116اعمٕمروف. ويمػ إذى. وأظمرضمف  
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ًمكٞمس  ،وـمالىم٦م اًمقضمف سم٠من يالىمل اًمٜم٤مس سمقضمف ُمٜمٓمٚمكؼ ،اًمٕمٓم٤مء ُمـ ُم٤مل وقمٚمؿ وضم٤مه وهمػم ذًمؽ

 وهذا هق طمًـ اخلٚمؼ. ،سمٕمٌقس وٓ ُمّمٕمر ظمده

ٓ ؿمؽ  ،٤مُمٜمٓمٚم٘مً  فوٓ ؿمؽ أن اًمذي يٗمٕمؾ هذا، ومٞمٙمػ إذى ويٌذل اًمٜمدى وجيٕمؾ وضمٝم

٤م، وم٢من اًمّمؼم قمغم أذى اًمٜم٤مس ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ طمًـ اخلٚمؼ، ىم٤مل أٟمف ؾمٞمّمؼم قمغم أذى اًمٜم٤مس أيًْم 

ٹٹ   ﴿شمٕم٤ممم:  ٹ  ٿ  ٿ  وهذه ُمـ صٗم٤مت اعمت٘ملم  [ 231]آل فمٚمران:   ﴾ٿ 

پ   ﴿  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،اًمذيـ أقمد اهلل هلؿ اجلٜم٦م پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٿ   پ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 .[231 ،233]آل فمٚمران: ﴾ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ُمٚمكؽ ٟمٗمًكف ويمٔمكؿ  ،ومك٢مذا همْمك٥م ،يٕمٜمل اًمذيـ يٙمتٛمقن همْمٌٝمؿ ﴾ٿ ٿ ﴿

 ومل يتٕمد قمغم أطمد سمٛمقضم٥م هذا اًمٖمْم٥م. ،همٞمٔمف

ومك٢من ُمكـ اإلطمًك٤من  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ ،إذا أؾم٤مءوا إًمٞمٝمؿ ﴾ٿ ٹ ٹٹ ﴿

  ًمٚمٕمٗمق حمٛمقد، وإن مل يٙمـ أهاًل ق ًمف حمؾ، إن يم٤من اعمٕمتدي أهاًل أن شمٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمؽ، وًمٙمـ اًمٕمٗم

   ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴿ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم يمت٤مسمف: ;ًمٚمٕمٗمق وم٢من اًمٕمٗمق ًمٞمس سمٛمحٛمقد

 .[10ايمُمقرى:]

سم٠ميمؾ ُم٤مًمف أو ضمحد طمكؼ ًمكف أو  ،ورسمام يٕمتدي قمٚمٞمف سمام ييه ،وم٢من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي١مذي أظم٤مه

وهذا يمٚمف ُمـ  ،ضمر ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملمومٞمّمؼم وحيت٥ًم إ ،ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

 طمًـ اخلٚمؼ ُمع اًمٜم٤مس. 

 ٤م.واخلٚمؼ احلًـ ىمد يٙمقن همريزة وىمد يٙمقن ُمٙمتًًٌ   وم٣مل ايمٌٝمٜمٗمل:

وإٟمام  يّمص ايمت٤ًمسمف ممـ يم٤من ذم همريزشمف أُمثؾ ُمٜمف ومٝمق يْمؿ سم٤ميمت٤ًمسمف إًمٞمف ُم٤م يتٛمٛمكف وُمٕمٚمكقم 

وأن اًمٕم٤ممل يكزداد سمٛمخ٤مًمٓمك٦م  ،٤مإطمالم واًمٜمٝمك رأيً  ٦م أوزمذم اًمٕم٤مدات أن ذا اًمرأي يزداد سمٛمج٤مًمً

ويمذاًمؽ اًمّم٤مًمص واًمٕم٤مىمؾ سمٛمج٤مًم٦ًم اًمّمٚمح٤مء واًمٕم٘مكالء ومكال يٜمٙمكر أن يٙمكقن ذو  ،اًمٕمٚمامء قمٚماًم 

إظمالق احلًٜم٦م وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  اخلٚمؼ اجلٛمٞمؾ يزداد طمًـ اخلٚمؼ سمٛمج٤مًم٦ًم أوزم
(1)

.     

ش٤مٜم٤مس ظمٚم٘مً أطمًـ اًم طيم٤من رؾمقل اهلل » وم٣مل: وفمـ أٞمس 
(2)

. 
                                                                          

 2516اًمٓمٌٕمك٦م اًمث٤مٟمٞمك٦م،  دُمِمكؼ –دار اسمـ يمثكػم ( اًم٘مزويٜمل. ط: 229، 228خمتٍم ؿمٕم٥م اإليامن ص:   (2)

 .حت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط

 ( يمت٤مب أداب.3261( يمت٤مب إدب، ُمًٚمؿ  7314رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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ٿ ٿ  ﴿ :وىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم [1ايمٗمٙملؿ:] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ وومل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

 .  [231آل فمٚمران:] ﴾ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

٤م. ويم٤من ٤م وٓ ُمتٗمحًِم وم٤مطمًِم  طمل يٙمـ رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

ش٣مإن َمـ طمٝم٣مرىمؿ أضمًٛم٘مؿ أطمالومً » :ي٘مقل
(1)

 . 

أٓ أطمػمىمؿ زملٟمضمٌ٘مؿ إرم وأوملرزم٘مؿ » يٗمقل: طؽمٚمع رؽمقل اهلل  أٞمف   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

 ًً أضمًلٛم٘مؿ » :ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ىمك٤مل :ىم٤مًمقا -٤موم٠مقم٤مده٤م ُمرشملم أو صمالصمً - ش؟!ايمٗمٝم٣مَم٥م ٣م يقمَمٛمل جمٙم

ش٣مطمٙمٗمً 
(2)

 . 

إن » :وؾمكٛمرة وأسمكق أُم٤مُمك٦م وم٘مك٤مل  طيمٜم٧م ذم جمٚمس ومٞمف اًمٜمٌل  :وم٣مل   وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة

ش٣مٙمٗمً ٣م أضمًٛمٜمؿ طُم ؽمالم دم رء وإن أضمًـ ايمٛم٣مس إؽمالَمً ايمٖمحش وايمتٖمحش يمٝم٣ًم َمـ اإل
(3)

. 

اسمؼ اهلل ضمٝمثام ىمٛم٦م وأسمٌع ايمًٝمئ٥م احلًلٛم٥م متحٜمل٣م » :طىم٤مل زم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

شوطم٣ميمؼ ايمٛم٣مس زمخٙمؼ ضمًـ
(4)

 . 

 شؿملقل ايمٗمٛملقت»: ىمك٤مل؟! ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمّمالة أومْمكؾ : وم٣ملأن رصماًل  وفمـ فمٚمغم زمـ ومت٣مدة 

أضمًلٛمٜمؿ » :ىمك٤مل ؟٤مأي اعمك١مُمٜملم أيمٛمكؾ إيامًٟمك :ىمك٤مل شصمٜملد اظمٗملؾ» :ىمك٤مل ؟اًمّمدىم٦م أومْمؾ وم٠مي :ىم٤مل

ش٣مٙمٗمً طُم 
(5)

. 

ٙمٗملل همٟمضمًلـ ايمٙمٜملؿ ىملام أضمًلٛم٦م طَم » :ي٘مكقل طيمك٤من رؾمكقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

شلٗمِ ٙمُ طُم 
(6)

. 

ون ٠م٣م اظمقؿملأضم٣مؽملٛم٘مؿ أطمالوًمل إن أضملٌ٘مؿ إرم  » :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة و

أزمٕمّم٘مؿ إرم اظمُم٣مؤون زم٣ميمٛمٚمٝمٚم٥م اظمٖمرومقن زمكم إضم٥ٌم اظمٙمتٚمًلقن  ايمذيـ يٟميمٖمقن وي٠ميمٖمقن وإن٣م أىمٛم٣مهمً 
                                                                          

 ( يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ.3432( يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، وُمًٚمؿ  :466رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 (.3761وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف  صحٝمح: (1)

وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  .اًمٓمؼما) وإؾمٜم٤مد أمحكد ضمٞمكد ورواشمكف صم٘مك٤مترواه أمحد و ضمًـ: (3)

 3764.) 

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص طمًكـ صكحٞمصىمك٤مل: طمكدي٨م اًمؽمُمكذي ورواه أمحد وأسمق داود و ضمًـ : (1)

 (.2:98اًمؽمُمذي  

.  اعمت٤مسمٕمك٤مترواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ُمـ روايك٦م ؾمكقيد سمكـ إسمكراهٞمؿ أيب طمك٤مشمؿ وٓ سمك٠مس سمكف ذم صحٝمح: (5)

 (.3767وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.3768. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح:  (6)
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شيمٙمػمآء ايمٔمٝم٤م
(1)

 . 

إٞم٘مؿ يمـ سمًٔمقا ايمٛم٣مس زمٟمَمقايم٘مؿ ويم٘مـ ئًمٜمؿ َمٛم٘مؿ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل ٣مأيًّم   ففمٛم

شزمًط ايمقصمف وضمًـ اخلٙمؼ
(2)

 . 

شٗمف ايمٗملرآنىم٣من طمٙم» همٗم٣ميم٦م: طفمـ طمٙمؼ ايمٛمٌل   وومد ؽمئٙم٦م فم٣م ُم٥م
(3)

. وىمك٤مل هكق قمكـ 

شإٞمام زمٔمث٦م ٕمتؿ ص٣ميمح إطمال » :طٟمٗمًف 
(4)

 . 

شإطمال إٞمام زمٔمث٦م ٕمتؿ َم٘م٣مرم » ودم رواي٥م:
(5)

 ٓ اضمتامقمٞمك٦م ضورة إظمكالق ومٛمٙمك٤مرم . 

 ُمٜمكف سمد ٓ اًمذي اًمقؾمٞمط هل اًمتل إظمالق وم٘مدت وُمتك ،اعمجتٛمٕم٤مت ُمـ جمتٛمع قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمل

 ،ُمّمك٤محلٝمؿ وشمٜمك٤مهٌقا ،وشمّمك٤مرقمقا اعمجتٛمع أومراد شمٗمٙمؽ ،إلٟم٤ًمنا أظمٞمف ُمع اإلٟم٤ًمن ٟٓمًج٤مم

 اعمكذاه٥م ٟمٔمكر ذم ضورة إظمكالق يم٤مٟمك٧م ومك٢مذا .اًمكدُم٤مر صمكؿ آهنٞمك٤مر إمم ذًمكؽ هبؿ أدى صمؿ

 ُمٜمك٤مط ضمٕمٚمٝمك٤م وم٘مكد وهلكذا ،وأمهٞمك٦م ضورة أيمثكر اإلؾمكالم ٟمٔمر ذم ومٝمل إظمرى واًمٗمٚمًٗم٤مت

 ىمك٤مل .أظمالىمٝمؿ ًمٗم٤ًمد اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مهلالك ٤مساًمٜم يٕم٤مىم٥م ومٝمق  وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب

ی جئ حئ  ﴿:شمٕمكك٤ممم وىمكك٤مل [23]يللقٞمس: ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ﴿:شمٕمكك٤ممم

[227]هقد: ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب
(6)

. 

ذى. وومٞمف يمثرة  ـ وهق اًمٌِم٤مؿم٦م ذم اًمٚم٘م٤مء وسمذل اعمٕمروف ويمػ ٕا ـ اًم٤ٌمـم ـ اخلٚمؼ هق ٟمت٤مج طمً إن طمً

ذى، ويمثرة اإلصالح، وصدق اًمٚم٤ًمن، و ىمٚم٦م اًمٙمالم، ويمثرة اًمٕمٛمكؾ، وىمٚمك٦م اًمكذًمؾ، وىمٚمك٦م احلٞم٤مء وىمٚم٦م ٕا

ًٓ اًمٗمْمقل وصا  ٤م، وًمٞمس ظمالف ذًمؽ٤م ؿمٗمٞم٘مً ٤م قمٗمٞمٗمً ،رومٞم٘مً ٤م طمٚمٞماًم ا، راوٞمً ا ؿمٙمقرً ا صٌقرً ا وىمقرً ، سم٤مرً ٤م
(7)

 . 

ذًمؽ
(7)

 . 

ًٓ  همّم٣م ؾ ضمًـ اخلٙمؼ: ومكال يكزال طمًكـ اخلٚمكؼ  :: أن طمًـ اخلٚمؼ ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜمك٦مأو

يكدظمؾ  قمكـ أيمثكر ُمك٤م طل: ؾمكئؾ رؾمكقل اهلل ىم٤م سم٤مًمٕمٌد طمتك يدظمٚمف اجلٜم٦م ومٕمـ أيب هريرة 

 :وم٘مك٤مل ؟قمـ أيمثر ُم٤م يكدظمؾ اًمٜمك٤مس اًمٜمك٤مر وؾمئؾ شسمٗمقى اهلل وضمًـ اخلٙمؼ» :؟ ىم٤ملاًمٜم٤مس اجلٜم٦م

                                                                          

 (.3769. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط ضمًـ:(2)

ـ ـمرق أطمده٤م طمًـ ضمٞمد ضمًـ: (1) زار ُم ٤م) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  زواه أسمق يٕمغم واًٌم ًٌٕم  (.3772.وصححف ا

 (.5922. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  وأسمق داودأمحد  رواه صحٝمح: (3)

 .(، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة :345صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (1)

 (.56اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح: (5)

 (.24-23ص:   -إظمالق ذم اإلؾمالم / ؾمٕمٞمد اًمًحٛمرا)  (6)

 (.1:ص:  3إٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  جاٟمٔمر و (7)
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شايمٖمؿ وايمٖمرج»
(1)

. 

 أن طمًـ اخلٚمؼ يّمؾ سمّم٤مطمٌف إمم أقمغم اًمدرضم٤مت ذم اجلٜم٦م: قمـ أيب أُم٤مُمك٦م اًمٌك٤مهكم  ٣م:شم٣مٞمٝمً 

زمضأٞم٣م زفمٝمؿ زمٝم٦م دم ر» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل
(2)

٣م، وزمٌٝم٦م ن ىم٣من حمٗم  إاجلٛم٥م ظمـ سمرك اظمراء، و 

ش٣م، وزمٌٝم٦م دم أفمعم اجلٛم٥م ظمـ ضمًـ طمٙمٗمفن ىم٣من َم٣مزضًم إدم وؽمط اجلٛم٥م ظمـ سمرك ايم٘مذب، و
(3)

 . 

 طأن رؾمقل اهلل  قمـ ضم٤مسمر  :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ططمًـ اخلٚمؼ ي٘مرب ص٤مطمٌف ُمـ اًمٜمٌل  ٣م:شم٣ميمثً 

ًً  إن َمـ أضمٌ٘مؿ إرم  »ىم٤مل:  ن أزمٕمّمل٘مؿ إرم إ، وؽملٛم٘مؿ أطمالوًمل٣مم ايمٗمٝم٣مَمل٥م، أضم٣م٣م يقوأومرزم٘مؿ َمٛمل جمٙم

يك٤م رؾمكقل اهلل ىمكد قمٚمٛمٜمك٤م  :ىمك٤مًمقا شوأزمٔمدىمؿ َمٛمل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، ايمثرشم٣مرون واظمتُمدومقن واظمتٖمٝمٜمٗمقن

شاظمت٘مػمون» :؟ ىم٤مل، ومام اعمتٗمٞمٝم٘مقناعمتِمدىمقناًمثرصم٤مرون و
(4)

. 

 :ىم٤مًمك٧م ٤مئِمك٦م ص٤مطم٥م اخلٚمؼ احلًـ يٌٚمغ درضم٦م اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مئؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: قمـ قم ٣م:رازمٔمً 

شإن اظم٠مَمـ يمٝمدرك زمحًـ طمٙمٗمف درصم٥م ايمِم٣م ؿ ايمٗم٣م ؿ» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 
(5)

. 

 ًً أن اًمٜمٌل  :اخلٚمؼ احلًـ أصم٘مؾ رء ذم ُمٞمزان اعم١مُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: قمـ أيب اًمدرداء  ٣م:طم٣مَم

ش ن اهلل يٌٕمض ايمٖم٣مضمإرء أشمٗمؾ دم َمٝمزان اظم٠مَمـ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ ضمًـ اخلٙمؼ، و َمـ َم٣م» :ىم٤مل ط

شايمٌذيّ 
(6)

 .

ىم٤مل: ىمك٤مل رؾمكقل اهلل  أن إظمالق احلًٜم٦م شمٙمٛمؾ إيامن ص٤مطمٌٝم٤م: قمـ أيب هريرة  ٣م:ؽم٣مدؽًم 

ش٣م، وطمٝم٣مرىمؿ طمٝم٣مرىمؿ يمٛم٣ًم ٜمؿ٣م أضمًٛمٜمؿ طمٙمٗمً أىمٚمؾ اظم٠مَمٛمكم إيامٞمً » :ط
(7)

. 

                                                                          

 =طمدي٨م طمًـ صحٞمص :رواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمزهد وىم٤مل اًمؽمُمذي ضمًـ: (2)

 (.88:(، واًمّمحٞمح٦م  3115همري٥م، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  =

 ال.رسمض اجلٜم٦م: أدٟم٤مه٤م، ورسمض اعمديٜم٦م ُم٤م طمقهل٤م، واعمراء: اجلداًمزقمٞمؿ: اًمْم٤مُمـ. و (1)

 (.384واًمّمحٞمح٦م  (، 2575ف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أسمق داود. وطمًٜم ضمًـ: (3)

وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  طمًـ وصكححف اسمكـ طمٌك٤من،ىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و ضمًـ: (1)

 3312.) 

٤م ٚمؿ سمٛمؾء ومٞمكف شمٗم٤مصكحً : اعمتٓم٤مول قمغم اًمٜم٤مس سمٙمالُمف، ويتٙم(واعمتِمدق  ٤م. اًمثرصم٤مر(: هق يمثػم اًمٙمالم شمٙمٚمٗمً       

ويتقؾمكع . : أصٚمف ُمـ اًمٗمٝمؼ، وهق آُمتالء، وهق اًمذي يٛمكأل ومٛمكف سمك٤مًمٙمالم(واعمتٗمٞمٝمؼ  ًمٙمالُمف، وشمٕمٔمٞماًم 

 ا ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م قمغم همػمه.٤م، وإفمٝم٤مرً ا وارشمٗم٤مقمً ومٞمف، ويٖمرب سمف شمٙمؼمً 

 (.6193(، واعمِمٙم٤مة  58:9رواه أسمق داود، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود   صحٝمح: (5)

 (.3752 صحٞمص اًمؽمُمذي طمًـ صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) ذم ىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (6)

طمكدي٨م  :ورواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي شطمٙمًٗم٣م» :رواه أسمق داود إمم ىمقًمف صحٝمح: (7)

(، وصكحٞمص 2273(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  5793طمًـ صحٞمص، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  
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 ىمك٤مل: ىمك٤مل  ص٤مطم٥م اخلٚمؼ احلًـ حمٌقب ُمـ اهلل شمٕمك٤ممم: قمكـ ؾمكٝمؾ سمكـ ؾمكٕمد  ٣م:ؽم٣مزمٔمً 

شىمريؿ حي٤م ايم٘مرم وحي٤م َمٔم٣مرم إطمال  وي٘مره ؽمٖم٣ًمهمٜم٣مإن اهلل » :طرؾمقل اهلل 
(1)

. 

قمـ اًمؼم  طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من طمًـ اخلٚمؼ ُمـ اًمؼم:  ٣م:شم٣مَمٛمً 

شواإلشمؿ َم٣م ضم٣مك دم صدرك وىمره٦م أن يْمٙمع فمٙمٝمف ايمٛم٣مس ،ايمػم ضمًـ اخلٙمؼ»: واإلصمؿ وم٘م٤مل
(2)

. 

: ؾمكئؾ ىمك٤مل قمـ أؾمك٤مُم٦م سمكـ ذيكؽ ن: طمًـ اخلٚمؼ أومْمؾ ُم٤م يٕمٓمٞمف اهلل ًمإلٟم٤ًم ٣م:سم٣مؽمٔمً 

شطمٙمؼ ضمًـ»: ُم٤م ظمػم ُم٤م أقمٓمل اإلٟم٤ًمن؟ ىم٤مل: طرؾمقل اهلل 
(3)

. 

 طىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ  ٤م: قمـ أيب هريرة طمًـ اخلٚمؼ هق ظمػم اًمٜم٤مس إؾمالُمً  ا:فم٣مًذ 

ش٣م إذا همٗمٜمقا ٣م أضم٣مؽمٛم٘مؿ أطمالومً طمغمىمؿ إؽمالَمً »ي٘مقل: 
(4)

.  

٤م وم٤مشمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م: قمـ قمٌد اهلل سمكـ قمٛمكرو سمكـ ُمـ أقمٓمك طمًـ اخلٚمؼ ٓ ييه ُم ضم٣مدي فممم:

فمٙمٝمؽ َم٣م هم٣مسمؽ َملـ ايملدٞمٝم٣م ضمٖملظ أَم٣مٞمل٥م  أرزمع إذا ىمـ همٝمؽ همال» :طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمٕم٤مص

شوصد  ضمدي٧م وضمًـ طمٙمٝمٗم٥م وفمٖم٥م دم ؿمٔمٚم٥م
(5()6)

. 

 عٓد ايًكا٤ ٚايبػاغ١طٝب ايهالّ فطٌ  -7

قمغم ُمك٤م ذم اًم٘مٚمك٥م ُمكـ طمك٥م هل ـمالىم٦م اًمقضمف أو هل هور ئمٝمر ذم اًمقضمف يدل  ايمٌُم٣مؾم٥م:

اًمٚم٘م٤مء واًمٗمرح سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م
(7)

   . 

                                                                          

 (.٤2343مُمع  اجل

صكححف و اًمٌٞمٝم٘مكل ذم ؿمكٕم٥م اإليكامن،و رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، واحل٤ميمؿ، صلحٝمح: (2)

 (.2489(، واًمّمحٞمح٦م  2912إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 .سم٤مب شمٗمًػم اًمؼم واإلصمؿ( 3664رواه ُمًٚمؿ   (1)

(، وصححف إًم٤ٌم) ذم هم٤ميك٦م اعمكرام 3:2  (، واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد4547 ُم٤مضمف  رواه اسمـ صحٝمح: (3)

 3:3.) 

(، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع 396رواه أمحكد، ورواه اًمٌخك٤مري ذم إدب اعمٗمكرد   صحٝمح: (1)

 4423.) 

، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  رواه أمحد واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) واًمٌٞمٝم٘مل سم٠مؾمك٤مٟمٞمد طمًكٜم٦م صحٝمح: (5)

 (.844(، واًمّمحٞمح٦م  :3:3همٞم٥م  ( وصحٞمص اًمؽم984اجل٤مُمع  

 سمتٍمف. (286-283اًمٜمٗم٤مئس اًمزيمٞم٦م ُمـ اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م / حمٛمقد روقان أمحد  ص: (6)

 (.97  ص: 3اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ج (7)
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 .[88احلجر:] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ سمٔم٣ملم: اهللوم٣مل 

  .[259آل فمٚمران:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

اسمٗمقا ايمٛمل٣مر ويملق زمُملؼ متلرة، همٚملـ مل جيلد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ 

شهمٌ٘مٙمٚم٥م ؿمٝم٥ٌم
(1)

. 

شدوم٥موايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم ص» وم٣مل: طن ايمٛمٌل أ وفمـ أيب هريرة  
(2)

 .  

ويمق أن سمٙمٗمك أطمل٣مك ؾمٝمًئ٣م  ٓ حتٗمرن َمـ اظمٔمروف» :ط اهللىم٤مل زم َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر  

شؿمٙمٝمؼزمقصمف 
(3)

. 

وأَمرك زم٣مظمٔمروف وهنٝملؽ  ،سمًٌٚمؽ دم وصمف أطمٝمؽ صدوم٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فوفمٛم 

وإَم٣مؿمتلؽ إذى وايمُملقك  ،ايمّملالل يملؽ صلدوم٥موإرؾم٣مدك ايمرصملؾ دم أرض  ،فمـ اظمٛم٘مر صدوم٥م

شديمق أطمٝمؽ يمؽ صدوم٥م وإهمرانمؽ َمـ ديمقك دم ،وايمٔمٓمؿ فمـ ايمْمريؼ يمؽ صدوم٥م
(4)

. 

يك٤م رؾمكقل اهلل إٟمك٤م ىمكقم ُمكـ أهكؾ  :وم٘مٚم٧م طأشمٞم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب صمري اهلجٝمٚمل  

أن سمٖملرغ َملـ ديملقك دم إٞمل٣مء ٓ حتٗمرن َمـ اظمٔملروف ؾملٝمئ٣ًم ويملق » اًم٤ٌمدي٦م ومٕمٚمٛمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم يٜمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف وم٘م٤مل:

 ،وإي٣مك وإؽم٣ٌمل اإلزار هم١مٞمف َمـ اظمخٝمٙم٥م وٓ حيٌٜمل٣م اهلل ،ويمق أن سم٘مٙمؿ أطم٣مك ووصمٜمؽ إيمٝمف َمٛمًٌط ،اظمًتًٗمل

شوإن اَمرؤ ؾمتٚمؽ زمام ئمٙمؿ همٝمؽ همال سمُمتٚمف زمام سمٔمٙمؿ همٝمف هم١من أصمره يمؽ ووزم٣ميمف فمعم َمـ وم٣ميمف
(5)

 . 

ي٤م رؾمقل اهلل طمدصمٜمل سمٌمء يقضم٥م زم  :ىمٚم٧م :وم٣مل وفمـ اظمٗمدام زمـ ذيح فمـ أزمٝمف فمـ صمده  

                                                                          

( سم٤مب احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمكؼ متكرة أو 2127( سم٤مب ـمٞم٥م اًمٙمالم، وُمًٚمؿ  6788رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم وأهن٤م طمج٤مب ُمـ اًمٜم٤مر.

( سم٤مب سمٞم٤من أن اؾمؿ اًمّمدىم٦م ي٘مع :211( سم٤مب ُمـ أظمذ سم٤مًمريم٤مب وٟمحقه، وُمًٚمؿ  3938رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 قمغم يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٕمروف.

 ـمٚمٞمؼ أي: ُمتٝمٚمؾ سم٤مًمٌنم وآسمت٤ًمم. .ـمالىم٦م اًمقضمف قمٜمد اًمٚم٘م٤مء اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 3737  رواه ُمًٚمؿٌ  (3)

وسمٍمكك ًمٚمرضمكؾ اًمكرديء اًمٌٍمك ًمكؽ  وزاد .واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف ،رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف صحٝمح: (1)

 :وذم رواي٦م ًمٚمٜم٤ًمئل وم٘مك٤مل(.683(، واًمّمحٞمح٦م  2:67. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  صدىم٦م

أن سمٟمسمٝمف ويمق أن هت٤م صٙم٥م احلٌؾ ويمق أن سمٖمرغ َمـ ديمقك دم إٞم٣مء اظمًتًلٗمل ويملق أن ؾمٝمًئ٣م  ٓ حتٗمرن َمـ اظمٔمروف»

 .شس ايمقضمُم٣من زمٛمٖمًؽ ويمق أن هت٤م ايمُمًعسمٙمٗمك أطم٣مك اظمًٙمؿ ووصمٜمؽ زمًط إيمٝمف ويمق أن سمقٞم

٤م واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف طمًـ صحٞمص واًمٜم٤ًمئل ُمٗمرىمً ىم٤مل: طمدي٨م رواه أسمق داود واًمؽمُمذي و صحٝمح: (5)

 (.3798. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  واًمٚمٗمظ ًمف
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شَمقصم٤م اجلٛم٥م إؿمٔم٣مم ايمْمٔم٣مم وإهمُم٣مء ايمًالم وضمًـ ايم٘مالم» :اجلٜم٦م ىم٤مل
(1)

. 

إن دم اجلٛمل٥م نمرهمل٥م يلرى ـم٣مهرهل٣م َملـ زم٣مؿمٛمٜمل٣م » :ومل٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر

يم٘ملالم ظمـ أؿم٣مب ا» :ىم٤مل ؟عمـ هل ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل أسمق ُم٤مًمؽ إؿمٕمري شوزم٣مؿمٛمٜم٣م َمـ ـم٣مهره٣م

ش وايمٛم٣مس ٞمٝم٣مموأؿمٔمؿ ايمْمٔم٣مم وزم٣مت وم٣م اًم 
(2)

. 

ىمؾ َمٔمروف صدوم٥م وإن َمـ اظمٔملروف أن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل 

شسمٙمٗمك أطم٣مك زمقصمف ؿمٙمؼ وأن سمٖمرغ َمـ ديمقك دم إٞم٣مء أطمٝمؽ
(3)

 .  

 أؿمٔملؿ ايمْمٔمل٣مم» : يدظمٚمٜمل اجلٜمك٦م ىمك٤ملقمٚمٛمٜمل قمٛماًل  طىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمٌل  :وم٣مل أٞمس وفمـ 

شوأهمش ايمًالم وأؿم٤م ايم٘مالم وصؾ زم٣ميمٙمٝمؾ وايمٛم٣مس ٞمٝم٣مم سمدطمؾ اجلٛم٥م زمًالم
(4)

. 

 فطٌ احلًِ ٚاألْا٠ ٚايسفل -8 
هق وٌط اًمٜمٗمس واًمٓمٌع قمٜمد هٞمج٤من اًمٖمْم٥م  احلٙمؿ:

(5)
 . 

   ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ ومللللللل٣مل سمٔمللللللل٣ملم:

 [299ٕفملراف:]ا ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿وىمك٤مل شمٕمك٤ممم: [231آل فمٚمران:]

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ وىمككك٤مل شمٕمككك٤ممم:

 وىمككك٤مل ،[35 ،31همِملللٙم٦م:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ

 . [13ايمُمقرى:] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿ :شمٕم٤ممم

                                                                          

٤ميمؿ إٓ أهنكام رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مديـ رواة أطمدمه٤م صم٘م٤مت واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اًمّمكٛم٧م واحلك صحٝمح: (2)

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص صحٞمص وٓ قمٚم٦م ًمف :قمٚمٞمؽ سمحًـ اًمٙمالم وسمذل اًمٓمٕم٤مم وىم٤مل احل٤ميمؿ :ىم٤مٓ

 (.37:1اًمؽمهمٞم٥م  

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  .صحٞمص قمكغم ذـمٝمكام :رواه اًمٓمؼما) واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (1)

 37:3.) 

صحٞمص وصكدره ذم اًمّمكحٞمحلم ُمكـ طمكدي٨م طمذيٗمك٦م طمًـ ىم٤مل: طمدي٨م رواه أمحد واًمؽمُمذي و ضمًـ: (3)

 (.5668. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  وضم٤مسمر

 (.37:2وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   رواه اًمٌزار ُمـ طمدي٨م أٟمس. صحٝمح: (1)

احلٚمٞمؿ: هكق اًمكذي يِمك٤مهد  (كذم اعم٘مّمد إؾمٜم (. وىم٤مل اًمٖمزازم 3/282وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  ج اٟمٔمر (5)

ٕمّم٤مة ويرى خم٤مًمٗم٦م إُمر صمؿ ٓ يًتٗمزه همْم٥م وٓ يٕمؽميكف همكٞمظ، وٓ حيٛمٚمكف قمكغم اعمًك٤مرقم٦م إمم ُمٕمّمٞم٦م اًم

 آٟمت٘م٤مم ُمع هم٤مي٦م آىمتدار.
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احلٚمؿ وإٟم٤مة واًمرومؼ :أُمقر ُمت٘م٤مرسم٦م هذه صمالث وم٣مل ايمُمٝمخ ازمـ فمثٝمٚمكم رمحف اهلل:
(1)

. 

 ،ؾ همْم٥م وهق ىم٤مدر وم٢مٟمف حيٚمؿإذا طمّم ،اًمٖمْم٥م أُم٤م احلٚمؿ ومٝمق أن يٛمٚمؽ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف قمٜمد

يتك٠مصمر ًمٙمكـ يٙمكقن  ،يم٤محلامر ٓ ي٤ٌمزم سمام ومٕمكؾ سمكف وًمٙمٜمف ًمٞمس ،وٓ يٕمجؾ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ،وٓ يٕم٤مىم٥م

 ُمـ اًمٕمٗمق أظمذ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م.ظمػًما  طمتك إذا ص٤مرت اًمٕم٘مقسم٦م ، ٓ يتٕمجؾ اًمٕم٘مقسم٦مطمٚمٞماًم 

سمٔم٤مهرهك٤م  وأٓ ي٠مظمكذ اإلٟمًك٤من إُمكقر ،وقمكدم اًمٕمجٚمك٦م ،وأُم٤م إٟم٤مة ومٝمق اًمت٠م) ذم إُمكقر

وُم٤م أيمثر ُم٤م هيٚمؽ  اإلٟم٤ًمن ويزل سمًك٥ٌم  ،وحيٙمؿ قمغم اًمٌمء ىمٌؾ أن يت٠مٟمك ومٞمف ويٜمٔمر ،ومٞمتٕمجؾ

أو ذم احلٙمؿ قمغم ُم٤م ؾمٛمع أو همػم ذًمؽ ، وأُم٤م اًمرومكؼ  ،ؾمقاء ذم ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر ،اًمتٕمجؾ ذم إُمقر

وم٢مٟمكف  اًمٕم٘مقسم٦م واًمٜمٙم٤مل ن اؾمتح٘مقا ُم٤م يًتح٘مقن ُمـإومٝمق ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس سم٤مًمرومؼ واهلقن، طمتك و

 ًمٚمرومؼ أُم٤م إذا مل يٙمـ حمال   ، ًمٚمرومؼوًمٙمـ هذا ومٞمام إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن اًمذي يرومؼ سمف حمال   ،يرومؼ هبؿ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل: 

 .[1ايمٛمقر:] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦڦ 

   ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ وأَم٣م ومقيمف سمٔم٣ملم:

 .[231آل فمٚمران:]

أهنكؿ إذا  :ٚم٦م إوص٤مف اًمتل يتّمػ هبك٤م اعمت٘مكقن اًمكذيـ أقمكدت هلكؿ اجلٜمك٦من هذه ُمـ مج٢موم

 .همْمٌقا يمٔمٛمقا اًمٖمٞمظ

   ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ وأَم٣م أي٥م ايمث٣مٞمٝم٥م همٗمقيمف سمٔم٣ملم:

 . [299ٕفمراف:]ا

واعمراد سم٤مًمٕمٗمق هٜمك٤م ُمك٤م  ﴾ڄ ڃ ﴿اقمػ وٓ اومٕمؾ اًمٕمٗمق، سمؾ ىم٤مل:  :ظمذ اًمٕمٗمق ومل ي٘مؾ :ىم٤مل

٤م، ومٛمـ أراد ُمـ اًمٜم٤مس أن يٕم٤مُمٚمقه قمكغم ًمٜم٤مس يٕم٤مُمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم ٕن ا ;قمٗم٤م وؾمٝمؾ ُمـ اًمٜم٤مس

 اًمقضمف اًمذي حي٥م وقمغم اًمقضمف إيمٛمؾ، ومٝمذا رء يّمٕم٥م قمٚمٞمف ويِمؼ قمٚمٞمف وراء اًمٜم٤مس. 

ومام ضمك٤مء ُمكٜمٝمؿ ىمٌٚمكف، وُمك٤م  ،وأُم٤م ُمـ اؾمؽمؿمد هبذه أي٦م، وأظمذ ُم٤م قمٗم٤م ُمـ اًمٜم٤مس وُم٤م ؾمٝمؾ

وم٢من هذا هق اًمذي أرؿمد اهلل إًمٞمكف، أن ٟم٠مظمكذ  ،أو٤مقمقه ُمـ طم٘مف شمريمف، إٓ إذا اٟمتٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل

ىمل أٟم٧م ص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ ومٞمكف إذا ٤ماًمٕمٗمق، ومخذ ُم٤م شمٞمن ُمـ أظمالق اًمٜم٤مس وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ًمؽ، واًمٌ

 شمريمتف.

                                                                          

 (.3/529اٟمٔمرذح ري٤مض اًمّم٤محللم   (2)
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وٓ شمًٙم٧م قمـ  ،يٕمٜمل اؤُمر سمام يتٕم٤مرومف اًمٜم٤مس ويٕمرومف اًمنمع ُمـ أُمقر اخلػم ﴾ڃ ڃ ﴿

ًمٙمكـ اًمٌمكء  ،طم٘مؽ اومٕمؾ سمف ُم٤م شمِمك٤مء، ٝمؿإُمر سم٤مخلػم إذا يم٤من اًمٜم٤مس أظمٚمقا سمف، ومٞمام سمٞمٜمؽ وسمٞمٜم

 اعمٕمروف يٜمٌٖمل أن شم٠مُمر سمف.

اعمراد سم٤مجل٤مهؾ هٜم٤م ًمٞمس هق اًمذي ٓ يٕمٚمؿ احلٙمؿ  سمكؾ اجل٤مهكؾ  ﴾ڃ چ چ چ ﴿

أي  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ :يمككام ىمكك٤مل اهلل شمٕمكك٤ممم ،اًمًككٗمٞمف ذم اًمتٍمككف

 .[27ايمٛم٣ًمء:] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ  ﴿سمًٗم٤مه٦م  

وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ وٓ  ،ويٗمرـمقن ومٞمٝم٤م ،اًمذيـ جيٝمٚمقن طم٘مقق اًمٖمػموم٤مجل٤مهٚمقن هٜم٤م هؿ اًمًٗمٝم٤مء 

صمكؿ سمٕمكد ذًمكؽ  ،وأٟم٧م إذا أقمرو٧م قمٜمٝمؿ ومل شم٤ٌمل هبؿ وم٢مهنؿ ؾمقف يٛمٚمقن ويتٕمٌقن ،شم٤ٌمل هبؿ

وًمٙمٜمؽ إذا قم٤مٟمدهتؿ أو ظم٤مصكٛمتٝمؿ أو أردت ُمكٜمٝمؿ أن يٕمٓمكقك طم٘مكؽ  ،يرضمٕمقن إمم صقاهبؿ

 ي شمريد.وم٢مهنؿ رسمام سمًٗمٝمٝمؿ يٕم٤مٟمدوٟمؽ وٓ ي٠مشمقن سم٤مًمذ ،يم٤مُماًل 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :ومٝمذه صمالصم٦م أواُمر ُمـ اهلل قمز وضمؾ ومٞمٝم٤م اخلػم ًمق أٟمٜم٤م هٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 . [299ٕفمراف:]ا ﴾چ چ چ

صكؼم: يٕمٜمكل قمكغم  . [13ايمُملقرى:] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿ ومقيمف سمٔم٣ملم:و

إذى، وهمٗمر: يٕمٜمل دم٤موز قمٜمف إذا وىمكع سمكف، إن ذًمكؽ عمكـ قمكزم إُمكقر: أي عمكـ ُمٕمزوُمك٤مت 

ُمـ إُمقر اًمتل شمدل قمغم قمزم اًمرضمؾ، وقمكغم طمزُمكف وقمكغم أٟمكف ىمك٤مدر قمكغم ٟمٗمًكف  إُمقر، أي

 ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م، وذًمؽ ٕن اًمٜم٤مس يٜم٘مًٛمقن إمم أىم٤ًمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٞمٓمرهتؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ.

ا، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يًتٓمٞمع ًمٙمـ سمٛمِمك٘م٦م، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ يًتٓمٞمع أن يًٞمٓمر قمغم ٟمٗمًف أسمدً 

 ،قن ىمد ضمٌٚمف اهلل قمكز وضمكؾ قمكغم ُمٙمك٤مرم إظمكالقيٙم ،وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يًتٓمٞمع ًمٙمـ سمًٝمقًم٦م

 ومٞمًٝمؾ قمٚمٞمف اًمّمؼم واًمٖمٗمران.

هكذا هكق اًمكذي  ،وم٤مًمذي يّمؼم قمغم أذى اًمٜم٤مس ويتحٛمؾ وحيت٥ًم إضمر ُمـ اهلل ويٖمٗمر هلؿ

وهذا طم٨م واوص قمغم أٟمكف يٜمٌٖمكل ًمإلٟمًك٤من أن  ،صٜمع هذا اعمٕمزوم ُمـ إُمقر أي ُمـ اًمِمئقن

 يّمؼم ويٖمٗمر.

إن همٝملؽ طمِملٙمت٣من حيلٌٜمام » :ٕؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:   وفمـ ازمـ فم٣ٌمس

شإٞم٣مةو اهلل: احلٙمؿ
(1)

 . 

                                                                          

 ( يمت٤مب اإليامن.28رواه ُمًٚمؿ   (2)



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 110 

شإن اهلل رهمٝمؼ حي٤م ايمرهمؼ دم إَمر ىمٙمف»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 
(1)

. 

إن اهلل رهمٝمؼ حي٤م ايمرهمؼ، وئمط فمعم ايمرهمؼ َم٣م ٓ ئمْمل فملعم ايمٔمٛملػ » :ىم٤مل طوقمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل 

شؽمقاه وَم٣م ٓ ئمْمل فمعم
(2)

. 

شإن ايمرهمؼ ٓ ي٘مقن دم رء إٓ زاٞمف، وٓ يٛمزع َمـ رء إٓ ؾم٣مٞمف»وم٣مل:ط وفمٛمٜم٣م أن ايمٛمٌل 
(3)

 

 :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ،وم٘م٤مم اًمٜم٤مس إًمٞمف ًمٞم٘مٕمقا ومٞمف ،سم٤مل أقمرايب ذم اعمًجد وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

 َمـ َم٣مء،اًل ْج دفمقه وأريٗمقا فمعم زمقيمف ؽَم »
(4)

ٝمنليـ ومل سمٌٔمثلقا ٣م َملـ َمل٣مء، همل١مٞمام زمٔمثلتؿ َمقزمً ٞمُ ذَ أو  

شَمٔمنيـ
(5)

 . 

َمـ حيلرم ايمرهملؼ حيلرم اخللغم » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل 

شىمٙمف
(6)

  . 

 ،طوطمًـ ظمٚمؼ اًمرؾمكقل  شإٞمام زمٔمثتؿ َمٝمنيـ ومل سمٌٔمثقا َمٔمنيـ» :طواٞمٓمر إلم ومقل ايمٛمٌل 

أو أُمرٟم٤م سمٛمٕمروف أو هنٞمٜم٤م قمكـ  ،وأن هذا هق اًمذي يٜمٌٖمل ًمٜم٤م إذا دقمقٟم٤م إمم اهلل ،وروم٘مف ،وشمٕمٚمٞمٛمف

ٕن اًمرومؼ حيّمؾ سمف اخلػم، واًمٕمٜمػ حيّمؾ سمف اًمنم، رسمام إذا قمٜمٗمك٧م أن حيّمكؾ  ،ُمٜمٙمر أن ٟمرومؼ

ًمٙمكـ إذا روم٘مك٧م  ،٤م، يرد اًمنمع ُمـ أضمٚمكؽُمـ ىمٌٞمٚمؽ ُم٤م يًٛمقٟمف سمرد اًمٗمٕمؾ وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمؽ ؿمٞمئً 

، وهق اًمذي اشمٌٕمف ذم طل وشم٠مٟمٞم٧م ومٝمذا هق إىمرب إمم اإلضم٤مسم٦م، ٕن هذا هق اًمذي ىم٤مًمف اًمرؾمق

 .  طهديف 

وأٟمف ُم٤م يم٤من ذم رء إٓ زاٟمكف،  ،وهذه إطم٤مدي٨م شمدل قمغم أن اًمرومؼ حمٌقب إمم اهلل قمز وضمؾ

٤م ذم رومٞمً٘مك ،٤م ذم مجٞمكع ؿمكئقٟمفوٓ ٟمزع ُمـ رء إٓ ؿم٤مٟمف، ومٗمٞمف احل٨م قمغم أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن رومٞم٘مً 

 ،ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م قم٤مُمك٦م اًمٜمك٤مس يرومكؼ هبكؿو ،ُمٕم٤مُمٚم٦م أهٚمف، وذم ُمٕم٤مُمٚم٦م إظمقاٟمف، وذم ُمٕم٤مُمٚم٦م أصدىم٤مئف

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم رومٞمؼ حي٥م اًمرومؼ
(7)

. 

طملغًما  ي٣م فم٣م ُم٥م ارهمٗمل هم١من اهلل إذا أراد زمٟمهلؾ زمٝمل٦م» :هل٣م وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 
                                                                          

 ( يمت٤مب اًمًالم.3276( يمت٤مب إدب، وُمًٚمؿ  715رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ   (2)

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.36:4  رواه ُمًٚمؿ (1)

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.36:5رواه ُمًٚمؿ   (3)

 إؾمٙم٤من اجلٞمؿ: وهل اًمدًمق اعمٛمتٚمئ٦م ُم٤مء. ويمذًمؽ اًمذٟمقب.اًمًجؾ سمٗمتص اًمًلم اعمٝمٛمؾ و (1)

 ( يمت٤مب اًمقوقء.331رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م.36:3رواه ُمًٚمؿ رىمؿ   (6)

 (.336-3/529اٟمٔمرذح ري٤مض اًمّم٤محللم   (7)



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 112

شأدطمؾ فمٙمٝمٜمؿ ايمرهمؼ
(1)

. 

شينوا وٓ سمٔمنوا وزممموا وٓ سمٛمٖمروا» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس 
(2)

. 

 سملم أُمريـ ىمط إٓ أظمذ أينمه٤م ُم٤م مل يٙمـ إصمكاًم  طظمػم رؾمقل اهلل  ُم٤م :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

ًمٜمٗمًف ذم رء ىمط إٓ أن شمٜمتٝمكؽ  طوم٢من يم٤من صمؿ إصمؿ يم٤من أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف وُم٤م اٟمت٘مؿ رؾمقل اهلل 

طمرُم٦م اهلل ومٞمٜمت٘مؿ هلل شمٕم٤ممم
(3)

 . 

ـ حتلرم أٓ أطمػمىمؿ زمٚمـ حيرم فمعم ايمٛم٣مر أو زمٚم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

شفمٙمٝمف ايمٛم٣مر حترم فمعم ىمؾ هكم يمكم ؽمٜمؾ
(4)

 . 

وقمٚمٞمف سمرد ٟمجرا) همٚمٞمظ احل٤مؿمٞم٦م وم٠مدريمف  طيمٜم٧م أُمٌم ُمع رؾمقل اهلل » :وم٣مل وفمـ أٞمس 

وىمد أصمر هبك٤م طم٤مؿمكٞم٦م  طأقمرايب ومجذسمف سمردائف ضمذسم٦م ؿمديدة ومٜمٔمرت إمم صٗمح٦م قمٜمؼ رؾمقل اهلل 

هلل اًمذي قمٜمدك وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف ومْمحؽ صمكؿ ر زم ُمـ ُم٤مل اي٤م حمٛمد ُمُ  :اًمرداء ُمـ ؿمدة ضمذسمتف صمؿ ىم٤مل

شأُمر ًمف سمٕمٓم٤مء
(5)

 . 

٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ضسمكف ىمقُمكف حيٙمل ٟمٌٞم   طيم٠م) أٟمٔمر إمم رؾمقل اهلل » :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

شاًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن :وم٠مدُمقه وهق يٛمًص اًمدم قمـ وضمٝمف وي٘مقل
(6)

. 

زم٣ميمٌمفم٥م إٞمام ايمُملديد ايملذي يٚمٙملؽ  يمٝمس ايمُمديد» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شٞمٖمًف فمٛمد ايمٕمّم٤م
(7)

 . 

 اإلٜجاز ٚاملٛاضا٠فطٌ  -9
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ :سمٔمللللل٣ملم اهللومللللل٣مل 

                                                                          

 ( سمٜمحقه.634(، واًمّمحٞمح٦م  :377. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد صحٝمح: (2)

 ( سم٤مب إُمر سم٤مًمتٞمًػم وشمرك اًمتٜمٗمػم.845  وُمًٚمؿ(، :7 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.3438  وُمًٚمؿ(، 6886 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

إٞملام حتلرم » :ٔمف ذم إطمدى رواي٤مشمفواسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗم طمًـىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (1)

(، واًمّمكحٞمح٦م 3599. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  شايمٛم٣مر فمعم ىمؾ هكم يملكم ومريل٤م ؽملٜمؾ

 949.) 

 ( سم٤مب إقمٓم٤مءُمـ ؾم٠مل سمٗمحش وهمٚمٔم٦م.2186  وُمًٚمؿ(، 3:91 رواه اًمٌخ٤مري  (5)

 ( سم٤مب همزوة أطمد.28:3  وُمًٚمؿ(، 43:1 رواه اًمٌخ٤مري  (6)

( سم٤مب ومْمؾ ُمـ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف قمٜمد اًمٖمْم٥م وسمك٠مي رء يكذه٥م :371  وُمًٚمؿ(، 6874 رواه اًمٌخ٤مري  (7)

 .ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف خمتٍما ًمٞمس اًمِمديد ُمـ همٚم٥م اًمٜم٤مس إٟمام اًمِمديد ُمـ همٚم٥م ٟمٗمًف اًمٖمْم٥م.
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 .[9احلمم: ] ﴾جب حب

 . [8:]اإلٞم٣ًمن ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

وم٘م٤مل: إ) جمٝمكقد طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 
(1)

ٕمكض . وم٠مرؾمكؾ إمم سم

ٟم٤ًمئف وم٘م٤مًم٧م: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م قمٜمدي إٓ ُم٤مء. صمؿ أرؾمؾ إمم أظمكرى وم٘م٤مًمك٧م ُمثكؾ ذًمكؽ 

َملـ » :طواًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُمك٤م قمٜمكدي إٓ ُمك٤مء. وم٘مك٤مل اًمٜمٌكل  طمتك ىمٚمـ يمٚمٝمـ ُمثؾ ذًمؽ ٓ

.ومك٤مٟمٓمٚمؼ سمكف إمم رطمٚمكف وم٘مك٤مل اهللوم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّمك٤مر: أٟمك٤م يك٤م َرؾُمكقل  ؟يّمٝمػ هذا ايمٙمٝمٙم٥م

 ش.ط اهللَرؾُمقل  ُٓمرأشمف: أيمرُمل وٞمػ

؟ ىم٤مًم٧م: ٓ إٓ ىمقت صٌٞم٤م). ىم٤مل: قمٚمٚمٞمٝمؿ سمٌمكء، هؾ قمٜمدك رء» ودم رواي٥م وم٣مل َٓمرأسمف: 

وإذا أرادوا اًمٕمِم٤مء ومٜمقُمٞمٝمؿ، وإذا دظمؾ وٞمٗمٜم٤م وم٠مـمٗمئل اًمناج وأريف أٟم٤م ٟم٠ميمؾ. وم٘مٕمدوا وأيمكؾ 

٘مام َملـ صلٛمٝمٔم اهلليمٗملد فمجل٤م » وم٘مك٤مل: طاًمْمٞمػ وسم٤مشم٤م ـم٤مويلم. ومٚمام أصٌص همدا قمكغم اًمٜمٌكل 

شزمّمٝمٖم٘مام ايمٙمٝمٙم٥م
(2)

. 

ؿمٔملل٣مم آشمٛمللكم ىملل٣مدم ايمثالشملل٥م، وؿمٔملل٣مم ايمثالشملل٥م ىملل٣مدم » :ط اهللىمكك٤مل َرؾُمككقل  :وملل٣مل وفمٛمللف 

شإرزمٔم٥م
(3)

. 

إذ ضم٤مء رضمؾ قمكغم راطمٚمك٦م  طسمٞمٜمام ٟمحـ ذم ؾمٗمر ُمع اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

ًٓ  ٤مًمف ومجٕمؾ يٍمف سمٍمه يٛمٞمٜمً  ف همّمؾ ـمٜمر همٙمٝمٔملد زملف َمـ ىم٣من َمٔم»: ط اهلل. وم٘م٤مل َرؾُمقل وؿمام

ومذيمر ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مل ُم٤م  شفمعم َمـ ٓ ـمٜمر يمف، وَم٣م ىم٣من يمف همّمؾ َمـ زاد همٙمٝمٔمد زمف فمعم َمـ ٓ زاد يمف

شذيمر طمتك رأيٜم٤م أٟمف ٓ طمؼ ٕطمد ُمٜم٤م ذم ومْمؾ
(4)

. 

                                                                          

 أي: أص٤مسمٜمل اجلٝمد، وهق اعمِم٘م٦م واحل٤مضم٦م وؾمقء اًمٕمٞمش واجلقع. (2)

ىم٤مل أسمق ؾمكٚمٞمامن اخلٓمك٤ميب:  م اًمْمٞمػ وومْمؾ إيث٤مره.( سم٤مب إيمرا3165(، وُمًٚمؿ  4698رواه اًمٌخ٤مري   (1)

قمٜمد اهلل طمٚمقل اًمٕمج٥م قمٜمكديمؿ،  ٤م، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: إن ذًمؽ اًمّمٜمٞمع ىمد طمؾ ُمـ اًمرو٤ماعمراد سم٤مًمٕمج٥م هٜم٤م اًمرو

وىمد يٙمقن اعمراد اًمٕمج٥م هٜم٤م أن اهلل يٕمج٥م ُمالئٙمتف ُمـ صٜمٞمٕمٝمام ًمٜمكدور ُمك٤م وىمكع ُمكٜمٝمام ذم اًمٕمك٤مدة. اٟمٔمكر 

 ط اًمرؾم٤مًم٦م. 311ؤوط ص٤مٕرٟمري٤مض اًمّم٤محللم حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م ا

( سمك٤مب ومْمكٞمٚم٦م اعمقاؾمك٤مة ذم :316صمٜمكلم، وُمًكٚمؿ  ( سم٤مب ـمٕم٤مم اًمقطمد يٙمٗمكل ا6188ٓرواه اًمٌخ٤مري   (3)

 طقمكـ اًمٜمٌكل  وذم رواي٦م عمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر  صمٜملم يٙمٗمل اًمثالصم٦م وهمػم ذًمؽ.اًمٓمٕم٤مم اًم٘مٚمٞمؾ وأن ـمٕم٤مم آ

 .شٕرزمٔم٥م، وؿمٔم٣مم إرزمٔم٥م ي٘مٖمل ايمثامٞمٝم٥مؿمٔم٣مم ايمقاضمد ي٘مٖمل آشمٛمكم، وؿمٔم٣مم آشمٛمكم ي٘مٖمل ا»ىم٤مل: 

ؾم٤مة سمٗمْمقل اعمك٤مل. ومْمكؾ: أي ُمريمكقب وم٤موكؾ قمكـ طم٤مضمتكف. ااعم١م اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 2839رواه ُمًٚمؿ   (1)

 ومٚمٞمتّمدق سمف. :أي شهمٙمٝمٔمد زمف»
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سمؼمدة ُمٜمًقضم٦م وم٘م٤مًم٧م: ٟمًجتٝم٤م سمٞمكدي  طأن اُمرأة ضم٤مءت إمم َرؾُمقل اهللُّ » :وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

 حمت٤مضًم٤م إًمٞمٝم٤م ومخكرج إًمٞمٜمك٤م وإهنك٤م إلزاره طاًمٜمٌل  ٕيمًقيمٝم٤م. وم٠مظمذه٤م
(1)

. وم٘مك٤مل ومكالن: ايمًكٜمٞمٝم٤م ُمك٤م 

ذم اعمجٚمس صمؿ رضمع ومٓمقاه٤م صمؿ أرؾمؾ هب٤م إًمٞمف. وم٘م٤مل ًمكف اًم٘مكقم:  طومجٚمس اًمٜمٌل  شٞمٔمؿ»أطمًٜمٝم٤م! وم٘م٤مل: 

ٓ يرد ؾم٤مئاًل. وم٘مك٤مل: إ) واهلل ُمك٤م ؾمك٠م طُم٤م أطمًٜم٧م! ًمًٌٝم٤م اًمٜمٌل  ًمتف حمت٤مضًم٤م إًمٞمٝم٤م صمؿ ؾم٠مًمتف وقمٚمٛم٧م أٟمف 

شًٕمًٌٝم٤م، إٟمام ؾم٠مًمتف ًمتٙمقن يمٗمٜمل. ىم٤مل ؾمٝمؾ: ومٙم٤مٟم٧م يمٗمٜمف
(2)

  . 

إن إؾمٔمريكم إذا أرَمٙمقا دم ايمٕمزو أو ومؾ ؿمٔمل٣مم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك 

فمٝم٣مهلؿ زم٣مظمديٛم٥م مجٔمقا َم٣م ىم٣من فمٛمدهؿ دم شمقب واضمد شمؿ اومتًٚمقه زمٝمٛمٜمؿ دم إٞم٣مء واضمد زم٣ميمًقي٥م، همٜملؿ 

شَمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ
(3)

 . 

 فطٌ ايسمح١ باخلًل -11
ايمرامحلقن يلرمحٜمؿ ايملرمحـ » :ومل٣مل طأن رؽمقل اهلل    وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص    

شايمًامء ارمحقا َمـ دم إرض يرمح٘مؿ َمـ دم
(4)

    . 

أهلؾ اجلٛمل٥م شمالشمل٥م ذو ؽملٙمْم٣من »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٝم٣مض زمـ مح٣مر  

شيم٘مؾ ذي ومرزمك وَمًٙمؿ وفمٖمٝمػ َمتٔمٖمػ ذو فمٝم٣ملَمٗمًط َمقهمؼ ورصمؾ رضمٝمؿ رومٝمؼ ايمٗمٙم٤م 
(5)

.  

يك٤م رؾمكقل اهلل  :ىم٤مًمقا  يمـ سم٠مَمٛمقا ضمتك سمرامحقا» :يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك  

شإٞمف يمٝمس زمرمح٥م أضمدىمؿ ص٣مضمٌف ويم٘مٛمٜم٣م رمح٥م ايمٔم٣مَم٥م :يمٚمٜم٤م رطمٞمؿ ىم٤مل
(6)

. 

اًمِمك٤مة أن أذسمحٝمك٤م  ي٤م رؾمكقل اهلل إ) ٕرطمكؿ : وم٣ملأن رصماًل  وفمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ومرة فمـ أزمٝمف  

شإن رمحتٜم٣م رمحؽ اهلل»: وم٘م٤مل
(7)

 . 
                                                                          

 اإليزار: ُم٤م يٚمٌس ذم أؾمٗمؾ اًمٌدن ًمًؽم اًمٕمقرة. (2)

 .( سم٤مب ذيمر اًمٜم٤ًمج2:98  رواه اًمٌخ٤مري (1)

( سمك٤مب ُمكـ ومْمك٤مئؾ 3611( سم٤مب اًمنميم٦م ذم اًمٓمٕم٤مم واًمٜمٝمد واًمٕمروض، وُمًٚمؿ  3465رواه اًمٌخ٤مري   (3)

 أرُمٚمقا: ومرغ زادهؿ، أو ىم٤مرب اًمٗمراغ. .إؿمٕمريلم 

. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب طمًـ صحٞمصىم٤مل: طمدي٨م أسمق داود واًمؽمُمذي وأمحد ورواه  صحٝمح: (1)

 (.36:(، واًمّمحٞمح٦م  2:35(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  5:52داود  

 (.9:7رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم واحل٤ميمؿ، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح:  (5)

 (.3364، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) ورواشمف رواة اًمّمحٞمص ضمًـ:  (6)

ن ي٤م رؾمقل اهلل إ) آظمذ ؿم٤مة وأريكد أ :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص اإلؾمٜم٤مد وإصٌٝم٤م) وًمٗمٔمف ىم٤مل صحٝمح: (7)

 (.3375، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  شوايمُم٣مة إن رمحتٜم٣م رمحؽ اهلل»: ن أذسمحٝم٤م وم٠مرمحٝم٤م ىم٤ملأ
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أسمريلد أن متٝمتٜمل٣م » :ط  أوجع ؾم٣مة وهق حيد ؾمٖمرسمف همٗمل٣مل ايمٛمٌللأن رصماًل    وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شَمقسمتكم هال أضمددت ؾمٖمرسمؽ ومٌؾ أن سمّمجٔمٜم٣م
(1)

 . 

صمٔمؾ اهلل فمز وصمؾ ايمرمح٥م َم٣م ٥م صمزء »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل  هريرةوفمـ أيب   

همٚمـ ذيمؽ اجلزء يؼماضمؿ اخلٙملؼ ضمتلك  اا واضمًد ؽ فمٛمده سمًٔم٥م وسمًٔمكم وأٞمزل دم إرض صمزءً همٟمَمً

شسمرهمع ايمٖمرس ضم٣مهمره٣م فمـ ويمده٣م طمُمٝم٥م أن سمِمٝمٌف
(2)

  . 

٤م ٓ أظمكؼم طمكديثً  إزما  ها ٠مذات يقم ظمٚمٗمف وم طأردومٜمل رؾمقل اهلل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ صمٔمٖمر وم٣مل:

سمف ذم طم٤مضمتف هدف أو طمك٤مئش ٟمخكؾ ومكدظمؾ  أطم٥م ُم٤م اؾمتؽم طا ويم٤من رؾمقل اهلل ا أسمدً سمف أطمدً 

ومٚمكام  :ىم٤مل هبز وقمٗم٤من-٤م ُمـ طمٞمٓم٤من إٟمّم٤مر وم٢مذا مجؾ ىمد أشم٤مه ومجرضمر وذروم٧م قمٞمٜم٤مه يقُم٤م طم٤مئٓمً 

َملـ »هاشمف وذومكراه ومًكٙمـ وم٘مك٤مل:  طومٛمًص رؾمقل اهلل  -طمـ وذروم٧م قمٞمٜم٤مه طرأى اًمٜمٌل 

اهلل دم هلذه  لأَمل٣م سمتٗمل» :هق زم ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل :ومج٤مء ومتك ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل شص٣مضم٤م اجلٚمؾ

ٞمؽ جتٝمٔمف وسمد ٌفأٞمف ؾم٘م٣م إلم إايمٌٜمٝمٚم٥م ايمتل َمٙم٘م٘مٜم٣م اهلل 
(3)

ش
(4)

 . 

إًمٞمكف إن اسمٜمك٤م زم ىمكٌض  طأرؾمٚم٧م اسمٜمك٦م اًمٜمٌكل » :أؽم٣مَم٥م زمـ زيد رى اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمام وم٣ملفمـ  

إن هلل َم٣م أطمذ ويمف َم٣م أفمْمك وىمؾ فمٛمده زمٟمصمؾ َمًٚمك همٙمتِمػم » :اًمًالم وي٘مقل ئوم٤مئتٜم٤م وم٠مرؾمؾ ي٘مر

وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف شم٘مًؿ قمٚمٞمف ًمٞم٠مشمٞمٜمٝم٤م وم٘م٤مم وُمٕمف ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة وُمٕمك٤مذ سمكـ ضمٌكؾ وأيب  شت٤ًمويمتح

طمًكٌتف  :اًمّمٌل وٟمٗمًف شمت٘مٕم٘مع ىمك٤مل طسمـ يمٕم٥م وزيد سمـ صم٤مسم٧م ورضم٤مل ومرومع إمم رؾمقل اهلل ا

هذه رمح٥م صمٔمٙمٜم٣م اهلل » :وم٘م٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م هذا :يم٠مهن٤م ؿمـ ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه وم٘م٤مل ؾمٕمد :أٟمف ىم٤مل

شوإٞمام يرضمؿ اهلل َمـ فم٣ٌمده ايمرمح٣مء دم ومٙمقب فم٣ٌمده
(5)

.  

 ٟمزك ط اًمٜمٌكل أن وفمكـ طمكرام اًمٕملم دُمع وأن طمرام اًمٌٙم٤مء أٟمقاع مجٞمع أن فمـ اؾمٕمدً  أن :َمٔمٛم٣مه  

 وومْمكٞمٚم٦م رمحك٦م هكق سمكؾ ُمٙمروه وٓ سمحرام ًمٞمس ٕملماًم ودُمع اًمٌٙم٤مء جمرد أن ط اًمٜمٌل وم٠مقمٚمٛمف ومذيمره

                                                                          

، صكحٞمص قمكغم ذط اًمٌخك٤مري :رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط واحلك٤ميمؿ واًمٚمٗمكظ ًمكف وىمك٤مل صحٝمح: (2)

 (.3376إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   فوصحح

سمك٤مب ذم ؾمكٕم٦م رمحك٦م اهلل (. 3863، وُمًكٚمؿ  ًمرمح٦م ذم ُم٤مئ٦م ضمكزءسم٤مب ضمٕمؾ اهلل ا( 6765رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌف

 .وشمتٕمٌف شمٙمده أي: شمدئٌف (3)

 (.31(، واًمّمحٞمح٦م  :365رواه أمحد وأسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود   صحٝمح: (1)

 أي اًمكراطمؿ سمٛمٕمٜمك رطمٞمؿ مجع شايمرمح٣مء».سم٤مب اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م( 34:(، وُمًٚمؿ  2335رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.9/387. اٟمٔمر قمقن اعمٕمٌقد  قم٤ٌمده ويرطمؿ سم٠مظمالىمف اشمّمػ ُمـ قم٤ٌمده ُمـ اهلل يرطمؿ وإٟمام
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 زملدَمع ئملذب ٓ اهلل نإ» إطم٤مدي٨م ذم يمام سم٠مطمدمه٤م أو هبام اعم٘مرون واًمٌٙم٤مء واًمٜمدب اًمٜمقح اعمحرم وإٟمام

ش-ًم٤ًمٟمف إمم وأؿم٤مر- يرضمؿ أو هبذا ئمذب ويم٘مـ ايمٗمٙم٤م زمحزن وٓ ايمٔمكم
(1()2)

.  

                                                                          

 (.337-7/336ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ   (2)

. ُمكـ طمكدي٨م سم٤مب اًمٌٙم٤مء قمكغم اعمٞمك٧م (35:( سم٤مب اًمٌٙم٤مء قمٜمد اعمرض ، وُمًٚمؿ  2353رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .سمـ قمٛمر اهلل  قمٌد
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 ايعفٛ ٚاإلعساض عٔ اجلاًٖنيفطٌ  -11

 .[299ٕفمراف:]ا ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ :سمٔم٣ملم اهللوم٣مل 

  .[85احلجر:] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

  .[11ايمٛمقر: ] ﴾ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

  .[231آل فمٚمران:] ﴾ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

 .[13ايمُمقرى:] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

   هق يمػ اًمير ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمف. ايمٔمٖمق:

وهق اًمكذي يٛمحكق اًمًكٞمئ٤مت  –واًمٕمٗمق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم  :-رمحف اهلل – وم٣مل ايمٕمزارم

قمكـ اًمًكؽم،  ئٕم٤ميص، وهق ىمري٥م ُمـ اًمٖمٗمقر، وًمٙمٜمف أسمٚمغ ُمٜمف وم٢من اًمٖمٗمران يٜمٌكويتج٤موز قمـ اعم

قمـ اعمحق، واعمحق أسمٚمغ ُمـ اًمًؽم، وطمٗمظ اًمٕمٌد ُمـ ذًمؽ ٓ خيٗمك وهكق أن يٕمٗمكق  ئواًمٕمٗمق يٜمٌ

٤م ذم اًمدٟمٞم٤م قمكغم اًمٕمّمك٤مة واًمٙمٗمكرة همكػم قمـ يمؾ ُمـ فمٚمٛمف سمؾ حيًـ إًمٞمف يمام يرى اهلل شمٕم٤ممم حمًٜمً 

 ،وإذا شمك٤مب قمٚمكٞمٝمؿ حمك٤م ؾمكٞمئ٤مهتؿ ،سمؾ رسمام يٕمٗمق قمٜمٝمؿ سم٠من يتقب قمٚمٞمٝمؿ –ُمٕم٤مضمؾ هلؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م 

 وإذا اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ ذٟم٥م ًمف، وهذا هم٤مي٦م اعمحق ًمٚمجٜم٤مي٦م.

واٟمتدب اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم إمم ومٕمؾ اخلػم ذم اًمن واًمٕمٚمكـ، وإمم اًمٕمٗمكق قمكـ صك٤مطم٥م 

 [219ًلل٣مء:ايمٛم] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ :اًمًككقء وم٘مكك٤مل

أسمداه أو أظمٗم٤مه وؾمٞمٕمٗمق قمـ ص٤مطم٥م اًمٕمٗمق طمٞمٜمام شمزل ىمدُمف ومٞمجٜمل ظمػًما  ومًٞمٙم٥ًم وم٤مقمؾ اخلػم

ومك٢من اهلل  ،سمٞمده أو سمٚم٤ًمٟمف ُم٤م يًتقضم٥م سمف اعم١ماظمذة ومٞمِمٙمر اهلل شمٕم٤ممم ًمف قمٗمقه اًم٤ًمسمؼ ومٞمٕمٗمكق قمٜمكف

.اا ىمديرً يم٤من قمٗمق  
(1)

. 

يمٗملد »ُمـ يقم أطمد؟ ىم٤مل:  هؾ أشمك قمٚمٞمؽ يقم يم٤من أؿمد :طأهن٣م وم٣ميم٦م يمٙمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

ايمٔمٗم٥ٌم إذ فمرو٦م ٞمٖمز فمعم ازمـ فمٌد ي٣ميمِٝمَؾ زمـ فمٌد  يمٗمٝم٦م َمـ ومقَمؽ! وىم٣من أؾمد َم٣م يمٗمٝمتف َمٛمٜمؿ يقم

ىمالل همٙمؿ جيٌٛمل إلم َم٣م أردت، هم٣مٞمْمٙمٗمل٦م وأٞمل٣م َمٜمٚملقم فملعم وصمٜملل همٙملؿ أؽملتٖمؼ إٓ وأٞمل٣م زمٗملرن 

يؾ فمٙمٝمف ايمًالم همٛمل٣مداين ايمثٔم٣ميم٤م، همرهمٔم٦م رأد وإذا أٞم٣م زمًح٣مزم٥م ومد أـمٙمتٛمل، همٛمٓمرت هم١مذا همٝمٜم٣م صمػم

سمٔم٣ملم ومد ؽمٚمع ومقل ومقَمؽ يمؽ وَم٣م ردوا فمٙمٝمؽ، وومد زمٔم٧م إيمٝمؽ َمٙمؽ اجلٌل٣مل يمتلٟمَمره  اهللهمٗم٣مل: إن 

ومد ؽمٚمع ومقل ومقَمؽ يمؽ وأٞم٣م  اهللزمام ؾمئ٦م همٝمٜمؿ. همٛم٣مداين َمٙمؽ اجل٣ٌمل همًٙمؿ فمقم شمؿ وم٣مل: ي٣م حمٚمد إن 
                                                                          

 (.394ص:  3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري  ج (2)
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 شئ٦م أؿمٌٗمل٦م فمٙملٝمٜمؿ إطمُملٌكمَمٙمؽ اجل٣ٌمل وومد زمٔمثٛمل ريب إيمٝمؽ يمتٟمَمرين زمٟمَمرك، همام ؾمئ٦م إن ؾمل

ش٣موضمده ٓ يممك زمف ؾمٝمئً  اهللَمـ أصالهبؿ َمـ ئمٌد  اهللزمؾ أرصمق أن خيرج »:طوم٘م٤مل اًمٜمٌل 
(1)

   . 

، إٓ أن ٤مىمكط سمٞمكده، وٓ اُمكرأة، وٓ ظم٤مدًُمكؿمٞمًئ٤م  ط اهللُم٤م ضب َرؾُمقل » وم٣ميم٦م: وفمٛمٜم٣م 

 اهلليٜمتٝمؽ رء ُمكـ حمك٤مرم  ، وُم٤م ٟمٞمؾ ُمٜمف رء ىمط ومٞمٜمت٘مؿ ُمـ ص٤مطمٌف إٓ أناهللجي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ 

ششمٕم٤ممم ومٞمٜمت٘مؿ هلل شمٕم٤ممم
(2)

. 

وقمٚمٞمكف سمكرد ٟمجكرا) همٚمكٞمظ احل٤مؿمكٞم٦م،  ط اهلليمٜم٧م أُمٌم ُمع َرؾُمكقل » وم٣مل: وفمـ أٞمس 

وىمد أصمكرت هبك٤م  طوم٠مدريمف أقمرايب ومجٌذه سمردائف ضمٌذة ؿمديدة، ومٜمٔمرت إمم صٗمح٦م قم٤مشمؼ اًمٜمٌل 

اًمكذي قمٜمكدك. وم٤مًمتٗمك٧م إًمٞمكف  اهللـ ُم٤مل طم٤مؿمٞم٦م اًمرداء ُمـ ؿمدة ضمٌذشمف. صمؿ ىم٤مل: ي٤م حمٛمد ُمر زم ُم

شومْمحؽ صمؿ أُمر ًمف سمٕمٓم٤مء
(3)

إهن٤م اًم٘مٚمقب اًمٙمٌػمة ىمّٚمام شمًتجٞمِمٝم٤م دواومع اًم٘مًقة قمـ اًمتٕمّ٘مؾ  .

 واحِلٚمؿ، إهن٤م إمم اًمٕمٗمق واًمّمٗمص أىمرب ُمٜمٝم٤م إمم آٟمت٘م٤مم واًمٌٓمش.

ي يٚمٙملؽ يمٝمس ايمُمديد زم٣ميمٌمفم٥م، إٞمام ايمُمديد ايملذ» وم٣مل: ط ِ أن َرؽُمقل اهلل وفمـ أيب هريرة 

شٞمٖمًف فمٛمد ايمٕمّم٤م
(4)

. 

 اهللُمكـ إٟمٌٞمك٤مء صكٚمقات  ٤محيٙمل ٟمٌٞمً  ط اهلليم٠م) أٟمٔمر إمم َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

ايمٙمٜملؿ انمٖملر يمٗملقَمل »وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ضسمف ىمقُمف وم٠مدُمقه وهق يٛمًص اًمدم قمـ وضمٝمف وي٘مقل: 

شهم١مهنؿ ٓ ئمٙمٚمقن
(5)

. 

ُمـ يم٤من ًمف قمٜمد اهلل  :٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٜم٤مدي٤مديً سمٚمٖمٜم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم ي٠مُمر ُمٜم» : وومد وم٣مل أزمق زم٘مر 

شومٞمٙم٤مومئٝمؿ اهلل سمام يم٤من ُمـ قمٗمقهؿ قمـ اًمٜم٤مس ،ومٞم٘مقم أهؾ اًمٕمٗمق ،رء ومٚمٞم٘مؿ
(6)

. 

وأصكح٤مسمف يٕمٗمكقن قمكـ اعمنمكيملم وأهكؾ  طويم٤من رؾمقل اهلل » وم٣مل:  فمـ أؽم٣مَم٥م زمـ زيد

 ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :اًمٙمتكك٤مب يمككام أُمككرهؿ اهلل ويّمككؼمون قمككغم إذى ىمكك٤مل اهلل شمٕمكك٤ممم

ومٙمكك٤من  [209ايمٌٗمللرة:] ﴾ک ک ک ک گ ﴿: وىمكك٤مل [286آل فمٚمللران: ] ﴾ۉ
                                                                          

إظمِم٤ٌمن: اجلٌالن اعمحٞمٓم٤من سمٛمٙم٦م. وإظمِم٥م هق: اجلٌكؾ  (.28:6(، وُمًٚمؿ  :416رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 اًمٖمٚمٞمظ.

 ٟمتٝم٤مك طمرُم٤مشمف.اٟمت٘م٤مُمف هلل قمٜمد اًممصم٤مم واظمتٞم٤مره ُمـ اعم٤ٌمح أؾمٝمٚمف و ط( سم٤مب ُم٤ٌمقمدشمف 3439رواه ُمًٚمؿ   (1)

 ( سم٤مب إقمٓم٤مء ُمـ ؾم٠مل سمٗمحش وهمٚمٔم٦م.2168(، وُمًٚمؿ  3:91ي  رواه اًمٌخ٤مر (3)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (1)

 ( سم٤مب همزوة أطمد.28:3(، وُمًٚمؿ  43:1رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 (.398ص:   3اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ج (6)
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 طيت٠مول ذم اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ ُم٤م أُمره اهلل سمف طمتك أذن ًمف ومٞمٝمؿ ومٚمكام همكزا رؾمكقل اهلل  طرؾمقل اهلل 

وأصكح٤مسمف  طا وم٘متؾ اهلل هب٤م ُمـ ىمتؾ ُمـ صٜم٤مديد اًمٙمٗم٤مر وؾم٤مدة ىمكريش وم٘مٗمكؾ رؾمكقل اهلل سمدرً 

ش..احلدي٨م.د اًمٙمٗم٤مر وؾم٤مدة ىمريشُمٜمّمقريـ هم٤مٟمٛملم ُمٕمٝمؿ أؾم٤مرى ُمـ صٜم٤مدي
(1)

  . 

وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل  سم٤مل أقمرايب ذم اعمًجد وم٘م٤مم إًمٞمف اًمٜم٤مس ًمٞم٘مٕمقا سمف وم٣مل: أيب هريرة فمـ  

هم١مّٞمام زمٔمثتؿ َمٝمنليـ  -ُمـ ُم٤مء  اأي دًمقً  - َمـ َم٣مء ٣مدفمقه ٓ سمزرَمقه، وأهريٗمقا فمعم زمقيمف ذٞمقزمً » :ط

ومل سمٌٔمثقا َمٔمنيـ،
(2)

صمكؿ ىمك٤مل إقمكرايب: اًمٚمٝمكؿ ارمحٜمكل  :اد اًمؽمُمذيزش وؽم٘مٛمقا وٓ سمٛمٖمروا 

. أوًمئكؽ هكؿ رؾمكؾ اهلل ش٣ميمٗمد حتّجرت واؽمٔمً » ط. وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل اوٓ شمرطمؿ ُمٕمٜم٤م أطمدً  اوحمٛمدً 

قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، قمٜمقان اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م، واًم٘مدوة ذم اًمّمٗمص واعمٖمٗمرة
(3)

 . 

  ايعفٛ عٔ ايكاتٌ ٚاجلاْٞ ٚايعامل فطٌ -12
َم٣م َمـ رصمؾ جيرح دم صمًده » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل يمِم٣مَم٦م وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ا

شصمراضم٥م همٝمتِمد  هب٣م إٓ ىمٖمر اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم فمٛمف َمثؾ َم٣م سمِمد  زمف
(4)

 . 

شملالث وايملذي ٞمٖمزل زمٝملده إن ىمٛمل٦م » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف  

فمـ َمٓمٙمٚم٥م إٓ زاده اهلل هب٣م فمزا يلقم  ٣م فمٙمٝمٜمـ ٓ يٛمٗمص َم٣مل َمـ صدوم٥م همتِمدومقا وٓ ئمٖمق فمٌدحل٣ميمٖمً 

شايمٗمٝم٣مَم٥م وٓ يٖمتح فمٌد زم٣مب َمًٟميم٥م إٓ همتح اهلل فمٙمٝمف زم٣مب همٗمر
(5)

 . 

ا زمٔمٖملق َم٣م ٞمٗمِم٦م صدوم٥م َمـ َم٣مل وَمل٣م زاد اهلل فمٌلًد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شا وَم٣م سمقاوع أضمد هلل إٓ رهمٔمف اهلل فمز وصمؾإٓ فمز  
(6)

. 

ارمحلقا سمرمحلقا وانمٖملروا يٕمٖملر » ومل٣مل: طأن ايمٛمٌلل   ـ ايمٔمل٣مصوفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمل

                                                                          

 ( سم٤مب يمٜمٞم٦م اعمنمك.6965رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ن حيك٥م اًمتخٗمٞمكػ واًمٞمنك قمكغم ويمك٤م شينوا وٓ سمٔمنلوا» :ط( سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 6888رواه اًمٌخ٤مري   (1)

رىمكؿ:  شينوا وٓ سمٔمنوا وؽم٘مٛمقا وٓ سمٛمٖملروا»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :اًمٜم٤مس. وذم رواي٦م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

 6885.) 

ي٤مطملم سم٢مصالح ذات اًمٌلْم  (3) دور ًمٚمٛم١مُمٜملم ٟمنم اًمقرود واًمرا  .سم٤مسمٓملمأمحد ظم٤مًمد /  وؾمالُم٦م اًمّمُّ

(، واًمّمحٞمح٦م 6823وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  . رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمص صحٝمح: (1)

 (.3384واًمّمحٞمح٦م  

وصكححف  رواه أمحد وذم إؾمٜم٤مده رضمؾ مل يًؿ وأسمق يٕمغم واًمٌزار وًمف قمٜمد اًمٌزار ـمريؼ ٓ سم٠مس هب٤م صحٝمح: (5)

 (.3573وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 اًمٕمٗمق واًمتقاوع. اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 3699 رواه ُمًٚمؿ  (6)
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شيم٘مؿ
(1)

 . 

ٓ سمًٌخل » :طأهن٤م هق هل٤م رء ومجٕمٚم٧م شمدقمق قمٚمٞمف وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل  وقمـ قم٤مئِم٦م 

شفمٛمف
(2)

. 

 ٚنعُ٘ فطٌ دفع ايػطب  -13
ٓ » :ا ىمك٤ملومكردد ُمكرارً  شٓ سمٕمّمل٤م» أوصٛمل ومل٣مل: ط وم٣مل يمٙمٛمٌل أن رصماًل  فمـ أيب هريرة 

شّم٤مسمٕم
(3)

 . 

يك٤م رؾمكقل اهلل  :ىمك٤مل رضمكؾ ومل٣مل: طوفمـ محٝمد زمـ فمٌد ايمرمحـ فمـ رصمؾ َمـ أصح٣مب ايمٛمٌل 

ُم٤م ىمك٤مل ومك٢مذا اًمٖمْمك٥م جيٛمكع  طىم٤مل ومٗمٙمرت طملم ىم٤مل رؾمقل اهلل  شٓ سمٕمّم٤م» :أوصٜمل ىم٤مل

اًمنم يمٚمف
(4)

.  

ٓ » :ُم٤م ي٤ٌمقمد) ُمكـ همْمك٥م اهلل قمكز وضمكؾ ىمك٤مل طأٟمف ؾم٠مل رؾمقل اهلل  :وفمـ ازمـ فمٚمر 

شسمٕمّم٤م
(5)

. 

 :دًمٜمل قمغم قمٛمؾ يكدظمٚمٜمل اجلٜمك٦م ىمك٤مل :طىم٤مل رضمؾ ًمرؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء  

شٓ سمٕمّم٤م ويمؽ اجلٛم٥م» :طرؾمقل اهلل 
(6)

 . 

يمٝمس ايمُمديد زم٣ميمٌمفم٥م إٞمام ايمُمديد ايمذي يٚمٙمؽ ٞمٖمًلف » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة    

شفمٛمد ايمٕمّم٤م
(7)

  . 

ـ صمرفم٥م أفمٓملؿ فمٛملد اهلل َملـ صمرفمل٥م نملٝمظ َم٣م َم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر 

شىمٓمٚمٜم٣م فمٌد ازمتٕم٣مء وصمف اهلل
(8)

. 
                                                                          

 (.3576  (،3368. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ؾمٜم٤مد ضمٞمدرواه أمحد سم٢م صحٝمح: (2)

 أي: شٓ سمًٌخل فمٛملف» :وُمٕمٜمك(. 3579وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .رواه أسمق داود صحٝمح:  (1)

 .واًمتًٌٞم: اًمتخٗمٞمػ ٓ اٗمٗمل قمٜمف اًمٕم٘مقسم٦م وشمٜم٘ميص أضمرك ذم أظمرة سمدقم٤مئؽ قمٚمٞمف

 ـ اًمٖمْم٥م.ر ُمذ( سم٤مب احل6876  رواه اًمٌخ٤مري (3)

 (.3857. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص صحٝمح: (1)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أٟمف ىم٤مل ُم٤م يٛمٜمٕمٜمل طمًـ(5)

 3858.) 

 (.:385صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . وصححف إًم٤ٌم) ذمرواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م صحٞمص صحٝمح: (6)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (7)

 ف=. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـ ُم٤مضمكرواه اسمـ ُم٤مضمف ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص صحٝمح: (8)
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ًٌكيقُمً  طصغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  ٤م ٤م صالة اًمٕمٍم صمكؿ ىمك٤مم ظمٓمٞم

يٙمقن إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م إٓ أظمؼمٟم٤م سمف طمٗمٔمف ُمـ طمٗمٔمف وٟمًٞمف ُمـ ٟمًٞمف ويمك٤من ومكٞمام ؿمٞمًئ٤م  ومٚمؿ يدع

ن اهلل َمًتخٙمٖم٘مؿ همٝمٜم٣م همٛم٣مـمر ىمٝمػ سمٔمٚمٙمقن أٓ هم٣مسمٗمقا ايمدٞمٝم٣م واسمٗمقا إن ايمدٞمٝم٣م طمية ضمٙمقة وإ» :ىم٤مل

ومٌٙمك أسمكق  :ىم٤مل ش هٝم٥ٌم ايمٛم٣مس أن يٗمقل زمحؼ إذا فمٙمٚمفأٓ ٓ يٚمٛمٔمـ رصماًل » :ويم٤من ومٞمام ىم٤مل شايمٛم٣ًمء

أٓ إٞملف يٛمِمل٤م يم٘ملؾ نمل٣مدر يملقاء يلقم » :وىمد واهلل رأيٜم٤م أؿمٞم٤مء ومٝمٌٜم٤م ويم٤من ومٞمام ىم٤مل :ؾمٕمٞمد وىم٤مل

شف وٓ نمدرة أفمٓمؿ َمـ نمدرة إَم٣مم فم٣مَم٥م يرىمز يمقاءه فمٛمد اؽمتفايمٗمٝم٣مَم٥م زمٗمدر نمدرسم
(1)

 . 

٣م وهق وم٣مدر فمعم أن يٛمٖملذه دفمل٣مه َمـ ىمٓمؿ نمٝمٓمً » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ َمٔم٣مذ زمـ أٞمس  

شاهلل ؽمٌح٣مٞمف فمعم رؤوس اخلال ؼ ضمتك خيغمه َمـ احلقر ايمٔمكم َم٣م ؾم٣مء
(2)

 . 

ومجٕمؾ أطمدمه٤م يٖمْم٥م وحيٛمكر  طاؾمت٥م رضمالن قمٜمد اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمٝمامن زمـ سد  

أفملقذ  :إين ٕفمٙمؿ ىمٙمٚم٥م يمق وم٣مهل٣م يمذه٤م فمٛملف ذا»: وم٘م٤مل طوضمٝمف وشمٜمتٗم: أوداضمف ومٜمٔمر إًمٞمف اًمٜمٌل 

ُمك٤م ىمك٤مل  ؟هؾ شمدري :وم٘م٤مل طوم٘م٤مم إمم اًمرضمؾ رضمؾ ممـ ؾمٛمع اًمٜمٌل  شزم٣مهلل َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ

أفمقذ زم٣مهلل َمـ ايمُملٝمْم٣من  :ذافمٛمف إين ٕفمٙمؿ ىمٙمٚم٥م يمق وم٣مهل٣م يمذه٤م » :ٓ ىم٤مل :٤م ىم٤ملآٟمٗمً  طرؾمقل اهلل 

ش٤م شمرا)أجمٜمقٟمً  :وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ شايمرصمٝمؿ
(3)

. 

 احلٝا٤ ٚفطً٘ ٚاحلح ع٢ً ايتدًل ب٘ -14

ظمٚمؼ يٌٕم٨م قمغم شمكرك اًم٘مٌكٞمص ويٛمٜمكع ُمكـ اًمت٘مّمكػم ذم طمكؼ ذي  :طم٘مٞم٘م٦م احلٞم٤مء وم٣مل ايمٔمٙمامء:

 .احلؼ

ورؤي٦م اًمت٘مّمكػم ومٞمتقًمكد  احلٞم٤مء رؤي٦م أٓء: أي اًمٜمٕمؿ، وم٣مل: اهللايمٗم٣مؽمؿ اجلٛمٝمد رمحف  قأزم ووم٣مل

سمٞمٜمٝمام طم٤مًم٦م شمًٛمك طمٞم٤مء،
(4)

 واهلل أقمٚمؿ. 

ُمر قمغم رضمؾ ُمـ إٟمّمك٤مر وهكق يٕمكظ أظمك٤مه ذم احلٞمك٤مء.  ط اهللأن َرؾُمقل  قمـ اسمـ قمٛمر  

                                                                          

 (.٤2429م( طمدي٨م   ُمقىمقف رضم٤مًمف صم٘م٤مت وىمد صص ُمرومققمً  :(، وىم٤مل إًم٤ٌم) ذم إدب اعمٗمرد:529 =

 (.3862حف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وصحطمًـىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (2)

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمـ ُم٤مضمف يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب ُمرطمقم واؾمٛمف قمٌكد اًمكرطمٞمؿ سمكـ ضمًـ: (1)

(، وصكحٞمص اجلك٤مُمع 5888. وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود  ُمٞمٛمقن قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمٜمف

 (.5297  ف( وصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم7633 

 (.3721(، وُمًٚمؿ  6812 خ٤مري رواه اًمٌ (3)

 (.341، :33اٟمٔمر ري٤مض اًمّم٤محللم ص:   (1)
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شاإليامن دفمف هم١من احلٝم٣مء َمـ » :ط اهللوم٘م٤مل َرؾُمقل 
(1)

 . 

شزمخغم احلٝم٣مء ٓ يٟمي إٓ» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل   وفمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم 
(2)

. 

ؾمٔم٥ٌم.  -زمّمع وؽمتقنأو -اإليامن زمّمع وؽمٌٔمقن » وم٣مل: ط اهللأن َرؽُمقل  وفمـ أيب هريرة  

ش، وأدٞم٣مه٣م إَم٣مؿم٥م إذى فمـ ايمْمريؼ. واحلٝم٣مء ؾمٔم٥ٌم َمـ اإليامناهللهمٟمهمّمٙمٜم٣م ومقل ٓ إيمف إٓ 
(3)

. 

 أؿمد طمٞمك٤مء ُمكـ اًمٕمكذراء ذم ظمكدره٤م، ط اهلليم٤من َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

شيٙمرهف قمرومٜم٤مه ذم وضمٝمفؿمٞمًئ٤م  وم٢مذا رأى
(4)

. 

 ،احلٝمل٣مء َملـ اإليلامن واإليلامن دم اجلٛمل٥م» :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :٣م وم٣ملأيًّم  وفمـ أيب هريرة 

شوايمٌذاء َمـ اجلٖم٣مء واجلٖم٣مء دم ايمٛم٣مر
(5)

 . 

َم٣م ىم٣من ايمٖمحش دم رء إٓ ؾم٣مٞمف وَم٣م ىمل٣من احلٝمل٣مء دم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شفرء إٓ زاٞم
(6)

. 

٣م هم١مذا رهمع أضمدمه٣م رهمع احلٝم٣مء واإليامن ومرٞم٣مء مجٝمٔمً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر

شأطمر
(7)

 . 

 :ىمك٤مل شاؽمتحٝمقا َملـ اهلل ضملؼ احلٝمل٣مء» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

اهلل ضملؼ احلٝمل٣مء أن  يمٝمس ذيمؽ ويم٘مـ آؽمتحٝم٣مء َمـ» :ي٤م ٟمٌل اهلل إٟم٤م ًمٜمًتحل واحلٛمد هلل ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م
                                                                          

( سمك٤مب سمٞمك٤من قمكدد ؿمكٕم٥م اإليكامن وأومْمكٚمٝم٤م 47( سم٤مب احلٞم٤مء ُمـ اإليكامن، وُمًكٚمؿ  35اًمٌخ٤مري  رواه  (2)

 وأدٟم٤مه٤م وومْمٞمٚم٦م احلٞم٤مء ويمقٟمف ُمـ اإليامن.

احلٝمل٣مء »أو ىمك٤مل:  شاحلٝم٣مء طمغم ىمٙمف»ؿ: وذم رواي٦م عمًٚم (.48( سم٤مب احلٞم٤مء، وُمًٚمؿ  6877رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 .شىمٙمف طمغم

    اًمٌْمع سمٙمن اًمٌك٤مء، وجيكقز ومتحٝمك٤م وهكق: ُمكـ اًمثالصمك٦م إمم اًمٕمنمكة.(. 48(، وُمًٚمؿ  :رواه اًمٌخ٤مري   (3)

وإذى: ُم٤م ي١مذي يمحجكر وؿمكقك وـمكلم ورُمك٤مد وىمكذر  واإلُم٤مـم٦م: اإلزاًم٦م. واًمِمٕم٦ٌم: اًم٘مٓمٕم٦م واخلّمٚم٦م.

 وٟمحق ذًمؽ.

 .ط( سم٤مب يمثرة طمٞم٤مء اًمٜمٌل 3431( سم٤مب ُمـ مل يقاضمف اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمت٤مب، وُمًٚمؿ  6862رواه اًمٌخ٤مري   (1)

طمكدي٨م  :ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمص واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىمك٤مل اًمؽمُمكذي رواه أمحد صحٝمح: (5)

 (.5:6(، واًمّمحٞمح٦م  :311. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  طمًـ صحٞمص

 ف. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمكـ ُم٤مضمكطمًـ همري٥مىم٤مل: طمدي٨م ورواه اسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي  صحٝمح: (6)

 (.2:85(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  5296 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م صكحٞمص قمكغم ذط اًمِمكٞمخلم :رواه احلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (7)

 3747.) 
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حتٖمظ ايمرأس وَم٣م وفمك وحتٖمظ ايمٌْمـ وَم٣م ضمقى ويمتذىمر اظمقت وايمٌعم وَمـ أراد أطمرة سملرك زيٛمل٥م 

شايمدٞمٝم٣م همٚمـ همٔمؾ ذيمؽ همٗمد اؽمتحٝم٣م َمـ اهلل ضمؼ احلٝم٣مء
(1)

. 

٣م  صل٣محًل  ىم٣من رصملاًل فم٣م ُم٥م يمق ىم٣من احلٝم٣مء رصماًل  ي٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :يم٦م٣موم وفمـ فم٣م ُم٥م 

ش يم٘م٣من رصمؾ ؽمقءويمق ىم٣من ايمٖمحش رصماًل 
(2)

. 

٣م وطمٙملؼ اإلؽملالم إن يم٘مؾ ديلـ طمٙمًٗمل» :طوفمـ زيد زمـ ؿمٙمح٥م زمـ رىم٣مٞم٥م يرهمٔمف وم٣مل رؽمقل اهلل 

شاحلٝم٣مء
(3)

. 

 ضرت املطًِ فطٌ -15

 .هق إظمٗم٤مء قمٞمقب اعمًٚمؿ

ذم  سوًمكٞم ،أي رآه قمغم ىمٌٞمص ومٚمؿ ئمٝمره ًمٚمٜمك٤مس شؾمؽم اعمًٚمؿ» زمـ ضمجر دم همتح ايم٣ٌمري:اوم٣مل 

أن يًًؽم اإلٟمًك٤من إذا وىمكع  :٤موُمـ اًمًؽم أيًْم  ف،ر قمٚمٞمف ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمهذا ُم٤م ي٘متع شمرك اإلٟمٙم٤م

واإلٟمٙمك٤مر ذم ُمٕمّمكٞم٦م ىمكد  ،واًمذي ئمٝمر أن اًمًؽم حمٚمف ذم ُمٕمّمٞم٦م ىمد اٟم٘مْم٧م :ُمٜمف رء. وىم٤مل

  .طمّمؾ اًمتٚمٌس هب٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر وإٓ رومٕمف إمم احل٤ميمؿ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

   .[11همِمٙم٦م:] ﴾ڃ ڃ ڃڄ ڃ 

شمًتخٗمقن أن شمؽميمقا حم٤مرم اهلل سمؾ يمٜمتؿ دم٤مهرون سمكذًمؽ ًمٕمكدم إيامٟمٙمكؿ  ﴾ٿ ٹ ﴿ :واعمٕمٜمك

سم٤مًمٌٕم٨م واجلزاء 
(4)

. 

َمـ ٞمٖمس فمـ َمًٙمؿ ىمرزم٥م َمـ ىمرب ايمدٞمٝم٣م ٞمٖمس اهلل فمٛملف » وم٣مل: ط فمـ ايمٛمٌل فمـ أيب هريرة 

ٝم٣م وأطمرة واهلل دم فمقن ايمٔمٌلد َمل٣م ىمرزم٥م َمـ ىمرب يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ ؽمؼم فمعم َمًٙمؿ ؽمؼمه اهلل دم ايمدٞم
                                                                          

اًمّم٤ٌمح  هذا طمدي٨م إٟمام ٟمٕمرومف ُمـ هذا اًمقضمف ُمـ طمدي٨م أسم٤من سمـ إؾمح٤مق قمـ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمًـ (2)

أسم٤من سمـ إؾمح٤مق ومٞمف ُم٘م٤مل واًمّم٤ٌمح خمتٚمػ ومٞمكف وشمٙمٚمكؿ ومٞمكف ًمرومٕمكف هكذا احلكدي٨م  :سمـ حمٛمد ىم٤مل احل٤مومظا

وطمًكٜمف  ،٤م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م واهلل أقمٚمكؿاًمّمقاب قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمقىمقف ورواه اًمٓمؼما) ُمرومققمً  :وىم٤مًمقا

 (.4448(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3569إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

٤م وذم إؾمٜم٤مدمه٤م اسمـ هلٞمٕمك٦م وسم٘مٞمك٦م رواة اًمٓمكؼما) ؼما) ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط وأسمق اًمِمٞم: أيًْم رواه اًمٓم طمًـ(1)

 (.3742وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص

(، 5292  ف(، وصكحٞمص اسمكـ ُم٤مضمك3743. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه ُم٤مًمؽ صحٝمح: (3)

 قم٤ٌمس. (قمـ أٟمس واسمـ:325وصحٞمص اجل٤مُمع  

 (.359ص:   3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ ج (1)
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شىم٣من ايمٔمٌد دم فمقن أطمٝمف
(1)

    . 

اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ ٓ يٓمٙمٚمف وٓ يًٙمٚمف َمـ ىم٣من » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل    وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

دم ضم٣مصم٥م أطمٝمف ىم٣من اهلل دم ضم٣مصمتف وَمـ همرج فمـ َمًٙمؿ ىمرزم٥م همرج اهلل فمٛمف هب٣م ىمرزم٥م َملـ ىملرب يلقم 

شؽمؼمه اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ ؽمؼم َمًٙماًم 
(2)

. 

شا دم ايمدٞمٝم٣م إٓ ؽمؼمه يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مٓ يًؼم فمٌد فمًٌد » وم٣مل: ط ايمٛمٌل أن وفمـ أيب هريرة 
(3)

. 

َمـ ؽمؼم فمقرة أطمٝمف ؽمؼم اهلل فمقرسمف يقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م وَملـ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل    وفمـ ازمـ فم٣ٌمس

شىمُمػ فمقرة أطمٝمف اظمًٙمؿ ىمُمػ اهلل فمقرسمف ضمتك يٖمّمحف هب٣م دم زمٝمتف
(4)

 . 

ي٣م َمٔمممل َملـ »: اعمٜمؼم ومٜم٤مدى سمّمقت رومٞمع وم٘م٤مل طصٕمد رؾمقل اهلل :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر

أؽمٙمؿ زمٙم٣ًمٞمف ومل يٖمض اإليامن إلم ومٙمٌف ٓ سم٠مذوا اظمًٙمٚمكم وٓ سمتٌٔمقا فمقراهتؿ هم١مٞمف َملـ سمتٌلع فملقرة 

إمم  وٟمٔمر اسمـ قمٛمكر شأطمٝمف اظمًٙمؿ سمتٌع اهلل فمقرسمف وَمـ سمتٌع اهلل فمقرسمف يٖمّمحف ويمق دم صمقف رضمٙمف

ُم٤م أقمٔمٛمؽ وُم٤م أقمٔمؿ طمرُمتؽ واعم١مُمـ أقمٔمؿ طمرُم٦م قمٜمد اهلل ُمٜمؽ :اًمٙمٕم٦ٌم وم٘م٤مل
(5)

. 

ي٣م َمٔمممل َملـ آَملـ زمٙمًل٣مٞمف ومل يلدطمؾ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب زمرزة إؽمٙمٚمل 

اإليامن ومٙمٌف ٓ سمٕمت٣مزمقا اظمًٙمٚمكم وٓ سمتٌٔمقا فمقراهتؿ هم١مٞمف َمـ اسمٌع فمقراهتؿ سمتٌع اهلل فمقرسمف وَمـ سمتٌع 

شفمقرسمف يٖمّمحف دم زمٝمتف اهلل
(6)

 . 

اظمًلٙمٚمكم  إٞملؽ إن اسمٌٔمل٦م فملقرات» :ي٘مكقل طؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ َمٔم٣موي٥م 

شأهمًدهتؿ أو ىمدت سمٖمًدهؿ
(7)

. 

                                                                          

 .واًمٚمٗمظ ًمف( 5:57 وأسمق داود اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر.  فضمتامع قمغم شمالوشم( سم٤مب ومْمؾ آ::37 رواه ُمًٚمؿ  (2)

. طمًـ صحٞمص همري٥م ُمـ طمدي٨م اسمكـ قمٛمكرىم٤مل: طمدي٨م رواه أسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف واًمؽمُمذي و صلحٝمح: (1)

 (.3444(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  7818وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

ن يًكؽم ٠مسم٤مب سمِم٤مرة ُمـ ؾمؽم اهلل شمٕم٤ممم قمٞمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م سم -با( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأد36:1  رواه ُمًٚمؿ (3)

 قمٚمٞمف ذم أظمرة.

(، وصكحٞمص 3657  ف. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اسمكـ ُم٤مضمكرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صلحٝمح: (1)

 (.3174اجل٤مُمع  

 (.:344وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،3143. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  ًمؽمُمذيرواه ا صحٝمح: (5)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب داود . رواه أسمق داود قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌكد اهلل سمكـ ضمكري٩م قمٜمكف صحٝمح: (6)

 5991.) 

 =(،5999. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب داود  رواه أسمكق داود واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف صحٝمح: (7)
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ال سمـ يزيد إؾمٚمٛمل إمم اًمٜمٌل  واهلل ي٣م هزال يملق » ورومع ًمف ؿم٠من ُم٤مقمز  طوًمذًمؽ عم٤م ضم٤مء َهكزا

شمم٣م صٛمٔم٦م زمفطمغًما  ىمٛم٦م ؽمؼمسمف زمثقزمؽ ىم٣من
(1)

 . 

 .ُِمـ ُهٜم٤م ضم٤مء احل٨م قمغم ؾمؽم اعمًٚمٛملم واعمًٚمامتو

 ذم هذا ومْمؾ إقم٤مٟم٦م اعمًٚمؿ وشمٗمري٩م اًمٙمرب قمٜمف، وؾمؽم زٓشمف. ووم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي رمحف اهلل:

وم٢مذا يم٤من اعمرء ي١مضمر ذم اًمًؽم قمغم همػمه، ومًؽمه قمغم  ووم٣مل ضم٣مهمظ اظمٕمرب ازمـ فمٌد ايمػم رمحف اهلل:

ومك٢من ذًمكؽ  ،ؽ اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م واًمٜمدم قمغم ُم٤م صكٜمعٟمٗمًف يمذًمؽ أو أومْمؾ، واًمذي يٚمزُمف ذم ذًم

٤م، وم٘م٤مل: أٓ أظمذ ؾم٤مرىمً  حمق ًمٚمذٟم٥م إن ؿم٤مء اهلل. وروى ذم اًمتٛمٝمٞمد سم٢مؾمٜم٤مده أن قمامر سمـ ي٤مه 

ـْ هكق اًمذي ُيًؽم قمٚمٞمف ًمٕمؾ اهلل يًؽم). أؾمؽمه  ؟وًمٙمـ َُمك

٤م ممكـ ًمكٞمس ُمٕمرووًمك ،وٟمحقهؿ اعمراد سمف اًمًؽم قمغم ذوي اهلٞمئ٤مت وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي رمحف اهلل:

 سم٤مٕذى واًمٗم٤ًمد.

أطمكدمه٤م: ُمكـ يمك٤من  واقمٚمكؿ أن اًمٜمك٤مس قمكغم ضسمكلم وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ رصم٤م احلٛمٌقم رمحف اهلل:

ٓ ُيٕمرف سمٌمء ُمـ اعمٕم٤ميص، وم٢مذا وىمٕم٧م ُمٜمف هٗمقة أو زًمك٦م، وم٢مٟمكف ٓ جيكقز هتٙمٝمك٤م وٓ  اُمًتقرً 

ف اًمٜمّمكقص، وذم يمِمٗمٝم٤م وٓ اًمتحدث هب٤م; ٕن ذًمؽ همٞم٦ٌم حمرُم٦م، وهذا هكق اًمكذي وردت ومٞمك

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ؿ سمف مم٤م سمر [29]ايمٛمقر: ذم ىمْمكٞم٦م  يمكام ،ُمٜمف ئواعمراد إؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م قمغم اعم١مُمـ ومٞمام وىمع ُمٜمف واهتُّ

 اإلومؽ. 

ومك٢من فمٝمكقر  ،اضمتٝمد أن شمًؽم اًمٕمّم٤مة وم٣مل زمٔمض ايمقزراء ايمِم٣محلكم يمٌٔمض َمـ يٟمَمر زم٣مظمٔمروف:

ًٌك. ٥م ذم أهؾ اإلؾمالم، وأومم إُمقر ؾمؽم اًمٕمٞمقبُمٕم٤مصٞمٝمؿ قمٞم  ٤م٤م ٟم٤مدًُمكوُمثؾ هذا ًمكق ضمك٤مء شم٤مئ

 اُمك٤مقمزً  طيمكام أُمكر اًمٜمٌكل  ،سمؾ ي١مُمر سم٠من يرضمع ويًؽم ٟمٗمًكف ،وأىمّر سمحده مل يٗمنه ومل يًتٗمن

وم٠مىمٛمف قمكّم، وُمثؾ هذا ًمق أظمذ سمجريٛمتكف ومل  اأص٧ٌم طمد   :واًمٖم٤مُمدي٦م، ويمام مل يًتٗمن اًمذي ىم٤مل

أومٝمٙمقا » :طوم٢مٟمف ُيِمٗمع ًمف طمتك ٓ يٌٚمغ اإلُم٤مم، وذم ُمثٚمف ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  ،َيٌٚمغ اإلُم٤مم

شإٓ احلدودذوي اهلٝمئ٣مت فمثراهتؿ 
(2)

. 

                                                                          

 (.33:6ص اجل٤مُمع  وصحٞم=

وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اجلكك٤مُمع  رواه اإلُمكك٤مم أمحككد وأسمككق داود واًمٜمًكك٤مئل ذم اًمٙمككؼمى. صللحٝمح: (2)

 (.4692(، واعمِمٙم٤مة  2446(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4571(، واًمّمحٞمح٦م  1::8 

 =وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود ُمكـ طمكدي٨م قم٤مئِمك٦م. واًمٜمًك٤مئلأسمق داود  رواه صحٝمح: (1)
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هب٤م وٓ ي٤ٌمزم سمام ارشمٙم٥م ُمٜمٝم٤م  وٓ سمام ىمٞمؾ ًمف هذا هق  ٤مسم٤معمٕم٤ميص، ُُمٕمٚمٜمً  اُمـ يم٤من ُمِمتٝمرً  وايمث٣مين:

ًـ اًمٌٍمي وهمكػمه، وُمثكؾ هكذا ٓ سمك٠مس اًمٗم٤مضمر اعمٕمٚمـ، وًمٞمس ًمف همٞم٦ٌم يمام ٟمّص قمغم ذًمؽ احل

سم٤مًمٌح٨م قمـ أُمره، ًمُت٘م٤مم قمٚمٞمف احلدود، وسح سمذًمؽ سمٕمض أصكح٤مسمٜم٤م، واؾمكتدل سم٘مكقل اًمٜمٌكل 

شوانمد ي٣م أٞمٝمس فمعم اَمرأة هذا، هم١من افمؼمهم٦م هم٣مرمجٜم٣م» :ط
(1)

. 

سمؾ ُيؽمك طمتك ُي٘م٤مم قمٚمٞمف احلكّد ًمٞمٜمٙمكػ  ،وُمثؾ هذا ٓ ُيِمٗمع ًمف إذا ُأظِمَذ وًمق مل يٌٚمغ اًمًٚمٓم٤من

  .ويرشمدع سمف أُمث٤مًمف ،كّرهؿم

ومال سم٠مس أن ُيِمٗمع ًمف ُم٤م مل يٌٚمغ  ،ُمـ مل ُيٕمرف ُمٜمف أذى ًمٚمٜم٤مس، وإٟمام يم٤مٟم٧م ُمٜمف زًم٦م وم٣مل َم٣ميمؽ:

وأُم٤م ُمـ قُمرف سمنّم أو وم٤ًمد، ومال أطم٥م أن َيِمٗمع ًمف أطمد، وًمٙمـ ُيؽمك طمتك ُي٘مك٤مم قمٚمٞمكف  ،اإلُم٤مم

 احلّد. اٟمتٝمك. 

شإن اهلل ؽمّتلغم حُي٤م ايمًؼم» وومد صّح فمٛمف فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم أٞمف وم٣مل:
(2)

 . 

  !هؿ اهلل ومٞم٠مسمقن إٓ هتؽ إؾمت٤مرواًمٕمج٥م ُمـ ُأٟم٤مس يًؽم

ىمؾ أَمتل َمٔم٣مذم إٓ اظمج٣مهريـ، وإن َمـ اظمج٣مهرة أن ئمٚمؾ ايمرصمؾ زم٣ميمٙمٝملؾ » :طوم٣مل رؽمقل اهلل 

، شمؿ يِمٌح وومد ؽمؼمه اهلل، همٝمٗمقل: ي٣م همالن فمٚمٙم٦م ايم٣ٌمرضم٥م ىمذا وىمذا، وومد زم٣مت يًلؼمه رزملف، فمٚماًل 

شويِمٌح ي٘مُمػ ؽمؼم اهلل فمٛمف
(3)

.  

اًمٗم٤مطمِمك٦م، أو ُيًك٤مومر ذم هلكقه اًمٗمّتك٤من، صمكؿ يرضمكع حُيكّدث ذم وُمـ هذا اًم٤ٌمب أن ي٘مع اعمًٚمؿ 

ومٞمحٛمكؾ اًمكقزر ُمكـ  ، ومٞمجٛمع قمغم ظمٓمٞمئتف ظمٓم٤مي٤م:٤مأصح٤مسمف سمام ومٕمؾ، ومٝمذا حيٛمؾ اًمقزر ُُمْم٤مقَمٗمً 

وحيٛمكؾ   ضمؾ ضمالًمكف.طمٞم٨م أٟمف ارشمٙم٥م ُم٤م طمّرم اهلل قمز وضمؾ، وُمـ طمٞم٨م ضُمرأشمف قمغم حم٤مرم اهلل

وحيٛمؾ اًمقزر ُمكـ طمٞمك٨م أٟمكف زّيكـ  اًمقزر ُمـ طمٞم٨م أٟمف هتؽ ؾمؽم اهلل قمٚمٞمف، وضم٤مهر سمٛمٕمّمٞمتف.

   !سمام شمٙمّٗمؾ ًمف سم٤مًمدًٓم٦م قمغم اًمنّم ه قمٚمٞمٝم٤م، ورأاًمٗم٤مطمِم٦م ًمٖمػمه، وضمرّ 

ويٗمتخر سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م.وأؾمقأ ُمٜمف أن ُيٗم٤مظمر ذم ضمرائؿ آصم٤مم مل  ،وأؾمقأ ُمـ هذا أن ُيٗم٤مظمر سم٤مجلريٛم٦م

                                                                          

 (.749(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  2296(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5486 =

صكحٞمص اجلك٤مُمع طمًـ صحٞمص. وصححف إًمٌك٤م) ذم  :وىم٤مل اًمؽمُمذيُم٤مضمف  رواه اًمؽمُمذي واسمـ صحٝمح: (2)

  .(:365 ُم٤مضمف  (، وصحٞمص اسمـ8179 

 (.3446رواء اًمٖمٚمٞمؾ  إصححف إًم٤ٌم) ذم  صحٝمح: (1)

( سمك٤مب اًمٜمٝمكل قمكـ هتكؽ اإلٟمًك٤من 1::3قمغم ٟمٗمًف، وُمًٚمؿ   ( سم٤مب ؾمؽم اعم١مُمـ6832  رواه اًمٌخ٤مري (3)

 ؾمؽم ٟمٗمًف. ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.
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 ! ، واًمٚمٞمك٤مزم اعمكالحصك٤مطم٥م اعمٖمك٤مُمرات ،ًمٞمٔمٝمكر سمكلم أىمراٟمكف سمّمكقرة اًمٌٓمكؾ اعمٖمكقار !يٗمٕمٚمٝم٤م

 وُمـ هتؽ إؾمت٤مر أن شمْمع اعمرأة صمٞم٤مهب٤م ذم همػم سمٞم٧م زوضمٝم٤م.

؟ ىمك٤مل أٟمتـ اًمالي شمدظمٚمـ احلامُم٤مت همٗم٣ميم٦م: ويمذا ظم٣م دطمؾ ٞمًقة َمـ أهؾ ايمُم٣مم فمعم فم٣م ُم٥م

 تٜمل٣م إٓ هت٘مل٦م ايمًلؼم هملٝمام زمٝمٛمٜمل٣م وزملكم اهلل َم٣م َمـ اَملرأة سمّملع شمٝم٣مهبل٣م دم نملغم زمٝم» :طرؾمقل اهلل 

شفمز وصمؾ
(1)

 . 

وًمذا ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة  وهنتؽ ُم٤م ؾمؽم اهلل قمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ،وٟمحـ مل ٟم١مُمر أن ٟمتتٌع قمقرات قم٤ٌمد اهلل

شإين مل أوَمر أن أٞمٗم٤م ومٙمقب ايمٛم٣مس، وٓ أؾمؼ زمْمقهنؿ» :واًمًالم
(2)

. 

  همٔمعم َمًتقى اجلامفم٥م: وهذا فمعم مجٝمع اظمًتقي٣مت

 أوإٞمؽ إن اسّمٌٔم٦م فمقرات ايمٛم٣مس أهمًلدهتؿ، » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ي٥م وم٣مل َمٔم٣مو

ٟمٗمٕمكف اهلل شمٕمك٤ممم  طيمٚمٛم٦م ؾمٛمٕمٝم٤م ُمٕم٤موي٦م ُمـ رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل أسمق اًمدرداء .شىمدت أن سمٖمًدهؿ

هب٤م
(3)

. 

 وفمعم َمًتقى إهمراد:

 ٙمٌلف، ٓي٣م َمٔممم َمـ أفمْمك اإلؽمالم زمٙمًل٣مٞمف، ومل يلدطمؾ اإليلامن وم» وم٣مل فمٙمٝمف ايمِمالة وايمًالم: 

سم٠مذوا اظم٠مَمٛمكم، وٓ سمتٌٔمقا فمقراسملٜمؿ، هم١مٞمف َمـ سمتٌع فمقرات اظم٠مَمٛمكم سمتٌع اهلل فمقرسمف، وَمـ سمتٌلع اهلل 

شفمقرسمف يٖمّمحف دم زمٝمتف
(4)

. 

ٌّٕمقن قمقراهتؿ وًمكق زّيكـ هلكؿ اًمِمكٞمٓم٤من  ،ومٚمٞمحذر اًمذيـ خيقوقن ذم أقمراض قم٤ٌمد اهلل ويتت

 !وحتذير إُم٦م ،ٕم٤ٌمد اهللأقمامهلؿ أهنؿ ٓ ي٘مّمدون ُمـ وراء ذًمؽ إٓ اًمٜمُّّمص ًم

                                                                          

صحٞمص قمغم ذـمٝمام. وصححف إًمٌك٤م) ذم   :واحل٤ميمؿ وىم٤ملُم٤مضمف  اًمؽمُمذي وأيب داود واسمـرواه  صحٝمح: (2)

 (.5586(، واعمِمٙم٤مة  281(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3914صحٞمص اًمؽمُمذي  

 قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري. .( سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ2175 ُمًٚمؿ و(، 51:5 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

(، وصحٞمص اجل٤مُمع 5999. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص صحٝمح: (3)

 33:6.) 

(، 5991صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود   وصححف إًمٌك٤م) ذم رواه اإلُم٤مم أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي، صحٝمح: (1)

ي٣م َمٔممم َمـ آَملـ زمٙمًل٣مٞمف ومل »وذم رواي٦م:  . ( ُمـ طمدي٨م أيب سمرزة إؾمٚمٛمل3451همٞم٥م  وصحٞمص اًمؽم

سم٠مذوا اظمًٙمٚمكم وٓ سُمٔمغّموهؿ، وٓ  ٓ» وذم رواي٦م: .شيدطمؾ اإليامن ومٙمٌف ٓ سمٕمت٣مزمقا اظمًٙمٚمكم وٓ سمتٌٔمقا فمقراهتؿ

ٌع اهلل فمقرسمف يٖمّمحف ويملق دم صملقف هم١مٞمف َمـ سمتٌع فمقرة أطمٝمف اظمًٙمؿ سمتٌع اهلل فمقرسمف، وَمـ سمت، سمّتٌٔمقا فمقراسملٜمؿ

 .شزمٝمتف
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٣م، همٙمٝمًلتؼم زمًلؼم َمـ أص٣مب َمـ هذه ايمٗمل٣مذورات ؾملٝمئً » .ذم ؾمؽم أصم٤مم -قم٤ٌمد اهلل-وم٤مضمتٝمدوا 

شاهلل
(1)

 . 

ٟمًك٠مل اهلل . ومٚمٞمًتؽم سمًكؽم اهلل -وهل ُم٤م يقضم٥م احلدّ -اسمُتكم سمٌمء ُمـ هذه اًم٘م٤مذورات  ومٛمـ

ويقم اًمٕمرض ،وحت٧م إرض ،أن يًؽمٟم٤م ومقق إرض
(2)

. 

 إال عٔ خريٚسفغ ايًطإ ايصُت  طٌف -16
 ،هكق صكقن اًمٚمًك٤من قمكـ اًمٙمكذب :هق إُم٤ًمك قمـ ىمقل اًم٤ٌمـمؾ دون احلؼ. وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن

قمٜمف اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ كوهمػم ذًمؽ مم٤م هن ،واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م وىمقل اًمزور
(3)

. 

َمـ ؽمٙمؿ اظمًٙمٚمقن َملـ » :ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أي اعمًٚمٛملم أومْمؾ ىم٤مل :وم٣مل فمـ أيب َمقؽمك 

شيم٣ًمٞمف ويده
(4)

. 

اظمًٙمؿ َمـ ؽمٙمؿ اظمًٙمٚمقن َمـ يم٣ًمٞمف » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل    وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

شويده واظمٜم٣مصمر َمـ هجر َم٣م هنك اهلل فمٛمف
(5)

. 

أي إقمكامل  !ي٤م رؾمكقل اهلل :وم٘مٚم٧م طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  

أن يًلٙمؿ ايمٛمل٣مس َملـ » :ىمك٤مل ؟ؾمكقل اهللصمؿ ُم٤مذا ي٤م ر :ىمٚم٧م شايمِمالة فمعم َمٝمٗم٣مهت٣م» :ىم٤مل ؟أومْمؾ

شيم٣ًمٞمؽ
(6)

.  

يك٤م رؾمكقل اهلل قمٚمٛمٜمكل  :وم٘مك٤مل طضم٤مء أقمرايب إمم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

إن ىمٛم٦م أومٌمت اخلْم٥ٌم يمٗمد أفمرول٦م اظمًلٟميم٥م أفمتلؼ ايمٛمًلٚم٥م وهملؽ » : يدظمٚمٜمل اجلٜم٦م ىم٤ملقمٛماًل 

٣مظمٔمروف واٞمف فمـ اظمٛم٘ملر همل١من مل سمْملؼ َمر زماؤايمروم٥ٌم هم١من مل سمْمؼ ذيمؽ همٟمؿمٔمؿ اجل٣م ع واؽمؼ ايمٓمٚمآن و

شذيمؽ هم٘مػ يم٣ًمٞمؽ إٓ فمـ طمغم
(7)

. 
                                                                          

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع واًمٌٞمٝم٘مل. ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ صحٝمح: (2)

 (.774اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  و (،34:6(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :25 

 .assuhaim@al-islam.com  -ُمقىمع  -  قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمًحٞمؿاًمًؽم / (1)

 (.475/ ص: 3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  ج (3)

 ( سم٤مب سمٞم٤من شمٗم٤موؾ اإلؾمالم وأي أُمقره أومْمؾ.53 وُمًٚمؿ ( سم٤مب أي اإلؾمالم أومْمؾ، 22 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.51 وُمًٚمؿ (، 21 رواه اًمٌخ٤مري  (5)

 (.96(، وُمًٚمؿ  3741رواه اًمٌخ٤مري   (6)

، واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص وصدره ذم اًمّمكحٞمحلم. ه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘ملروا صحٝمح: (7)

 (.:7(، وإدب اعمٗمرد  4495(، واعمِمٙم٤مة  62:اًمّمحٞمحلم. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

mailto:assuhaim@al-islam.com
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ؿمقزمك ظمـ َمٙملؽ يمًل٣مٞمف ووؽملٔمف زمٝمتلف وزم٘ملك فملعم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ شمقزم٣من 

شطمْمٝمئتف
(1)

 . 

َمـ يّمٚمـ رم َم٣م زمكم حلٝمٝمف وَم٣م زملكم رصمٙمٝملف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

شأوٚمـ يمف اجلٛم٥م
(2)

. 

َمـ وومل٣مه اهلل ذ َمل٣م زملكم حلٝمٝملف وذ َمل٣م زملكم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  هريرة وفمـ أيب  

شرصمٙمٝمف دطمؾ اجلٛم٥م
(3)

.  

واًمذي ٓ إًمف همػمه ُم٤م قمغم فمٝمر إرض ُمـ رء أطمكقج » وم٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  

شإمم ـمقل ؾمجـ ُمـ ًم٤ًمن
(4)

. 

شوهمرصمف دطمؾ اجلٛم٥م َمـ ضمٖمظ َم٣م زمكم همٗمٚمٝمف»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك  
(5)

. 

 .ي٤م رؾمقل اهلل طمدصمٜمل سم٠مُمر أقمتّمؿ سمف :ىمٚم٧م :وم٣مل ن زمـ فمٌد اهلل ايمثٗمٖمل ٣موفمـ ؽمٖمٝم 

 .شومؾ ريب اهلل شمؿ اؽمتٗمؿ» :ىم٤مل

شهذا» :ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م أظمقف ُم٤م ا٤مف قمكم وم٠مظمذ سمٚم٤ًمن ٟمٗمًف صمؿ ىم٤مل :ىمٚم٧م :ىم٤مل
(6)

 . 

ه إمم ًم٤ًمٟمف ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أي رء أشم٘مل وم٠مؿم٤مر سمٞمد :وم٣مل وفمٛمف  
(7)

1 

ومكامذا  :ىمٚمك٧م شمتٙمؽ يلدك» :ي٤م رؾمقل اهلل أوصٜمل وم٘م٤مل :ىمٚم٧م :وم٣مل وفمـ أؽمقد زمـ أسم  

ٓ » :ىمك٤مل ؟ومامذا أُمٚمؽ إذا مل أُمٚمؽ ًمًك٤م) :ىمٚم٧م شمتٙمؽ يم٣ًمٞمؽ» :ىم٤مل ؟أُمٚمؽ إذا مل أُمٚمؽ يدي

ش٣مسمًٌط يدك إٓ إلم طمغم وٓ سمٗمؾ زمٙم٣ًمٞمؽ إٓ َمٔمروهمً 
(8)

. 

                                                                          

(، :4:3. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط واًمّمٖمػم وطمًـ إؾمٜم٤مده ضمًـ: (2)

 (.٥3851م  وصحٞمص اًمؽمهمٞم

 ( سم٤مب طمٗمظ اًمٚم٤ًمن.:721 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

. شَمـ ضمٖمظ َم٣م زملكم حلٝمٝملف»: إٓ أٟمف ىم٤مل رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ورواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م صحٝمح: (3)

 (.621(واًمّمحٞمح٦م 76:4( وصحٞمص اجل٤مُمع  :351وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 (.3969(، 969، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمصرواه اًمٓمؼما) ُمقىمقومً صحٝمح: (1)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع رواه أمحد واًمٓمؼما) وأسمق يٕمغم واًمٚمٗمظ ًمف ورواشمف صم٘مك٤مت  صحٝمح: (5)

 .واعمراد سمام سملم وم٘مٛمٞمف هق اًمٚم٤ًمن وسمام سملم رضمٚمٞمف هق اًمٗمرج (.3526(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  7313 

 ( سم٤مب ضم٤مُمع أوص٤مف اإلؾمالم.49رواه ُمًٚمؿ   (6)

ـ طم٤ٌمن ذم اًمثقاب سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (7)  (.3974. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق اًمِمٞم: اسم

ـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واًمٌٞمٝم٘مل صحٝمح: (8)  (.3978. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسم



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 159

شَمـ صٚم٦م ٞمج٣م» :وم٣مل طاهلل أن رؽمقل    ووفمـ ازمـ فمٚمر 
(1)

 

شمٖمكٜمؿ ظمكػًما  ي٤م ًم٤ًمن ىمكؾ :أٞمف ارسمٗمك ايمِمٖم٣م همٟمطمذ زمٙم٣ًمٞمف همٗم٣مل   وفمـ أيب وا ؾ فمـ فمٌد اهلل  

ازملـ  طمْمٟمأىمثر » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :واؾمٙم٧م قمـ ذ شمًٚمؿ ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمدم صمؿ ىم٤مل

شآدم دم يم٣ًمٞمف
(2)

. 

ُمكف  :وهق جيٌذ ًم٤ًمٟمف وم٘مك٤مل قمٛمكر   ؼ٤م قمغم أيب سمٙمر اًمّمديوقمـ أؾمٚمؿ أن قمٛمر دظمؾ يقُمً   

 إن هذا أورد) ذ اعمقارد :همٗمر اهلل ًمؽ وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر
(3)

. 

إن ايمٔمٌد يمٝمت٘مٙمؿ زم٣ميم٘مٙمٚم٥م َم٣م يتٌكم همٝمٜم٣م يلزل هبل٣م » :يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  

شدم ايمٛم٣مر أزمٔمد َم٣م زمكم اظممم  واظمٕمرب
(4)

. 

إن ايمرصملؾ يمٝملت٘مٙمؿ زم٣ميم٘مٙمٚمل٥م َملـ » ومل٣مل: طاهلل أن رؽملقل  وفمـ زمالل زمـ احل٣مرث اظملزين  

روقان اهلل َم٣م ىم٣من يٓمـ أن سمٌٙمغ َم٣م زمٙمٕم٦م ي٘مت٤م اهلل سمٔم٣ملم يمف هب٣م روقاٞمف إلم يقم يٙمٗم٣مه وإن ايمرصملؾ 

يمٝمت٘مٙمؿ زم٣ميم٘مٙمٚم٥م َمـ ؽمخط اهلل َم٣م ىم٣من يٓمـ أن سمٌٙمغ َمل٣م زمٙمٕمل٦م ي٘متل٤م اهلل يملف هبل٣م ؽملخْمف إلم يلقم 

شيٙمٗم٣مه
(5)

. 

ومٝمؾ وومل٣مل  :٣ميٗمقل إن اهلل ىمره يم٘مؿ شمالشمً » :طٔم٦م رؽمقل اهلل وم٣مل ؽمٚم وفمـ اظمٕمغمة زمـ ؾمٔم٥ٌم  

شوإو٣مفم٥م اظم٣مل وىمثرة ايم٠ًمال
(6)

. 

يًكٛمع أسمنمك سم٤مجلٜمك٦م وم٘مك٤مل  طشمقذم رضمؾ وم٘م٤مل رضمؾ آظمر ورؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس  

شأوٓ سمدري همٙمٔمٙمف سم٘مٙمؿ همٝمام ٓ ئمٛمٝمف أو زمخؾ زمام ٓ يٛمٗمِمف» :طرؾمقل اهلل 
(7)

. 
                                                                          

 3978.) 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ري٥م واًمٓمكؼما) ورواشمكف صم٘مك٤متهمىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (2)

 (.647(، واًمّمحٞمح٦م  7478( وصحٞمص اجل٤مُمع  3612اًمؽمُمذي  

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص رواه اًمٓمؼما) ورواشمف رواة اًمّمحٞمص واًمٌٞمٝم٘مكل سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ صحٝمح: (1)

 (.3983اًمؽمهمٞم٥م  

 (.3984إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . وصححفرواه ُم٤مًمؽ واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٌٞمٝم٘مل صحٝمح: (3)

 (.3:99 وُمًٚمؿ ( سم٤مب طمٗمظ اًمٚم٤ًمن، 7223 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

طمًكـ صكحٞمص واًمٜمًك٤مئل واسمكـ ُم٤مضمكف واسمكـ طمٌك٤من ذم ىمك٤مل: طمكدي٨م رواه ُم٤مًمؽ واًمؽمُمذي و صحٝمح: (5)

(، وصكحٞمص :272. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل

 (.999(، واًمّمحٞمح٦م  3989اًمؽمهمٞم٥م  

 (.6:4 واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ ( 2518 رواه اًمٌخ٤مري  (6)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواشمكف صم٘مك٤مت :ىمك٤مل احلك٤مومظ طمًـ همري٥مىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (7)
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 فطٌ ضال١َ ايصدز -17

دور ُمـ ُمٜم٤مزل ؾم  ﴾.ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿الُم٦م اًمّمُّ

كدر، ُمكـ ُمٜمك٤مزل  -رمحف اهلل-د قمدا اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم  ذم  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ؾمالُم٦م اًمّما

 وُمـ أراد ومٝمؿ هذه اًمدرضم٦م يمام يٜمٌٖمل ومٚمٞمٜمٔمْر إمم ؾمػمة اًمٜمٌكل وىم٤مل: ،شُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»يمت٤مسمف  

 ُمع اًمٜم٤مس جيده٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م. ط

، ٤مى، ومٚم٘مكد َوؾِمكَع ظمٚم٘مكف اًمٜمك٤مس ؾمكٝمقًم٦ًم ورومً٘مكهكدً رمحك٦ًم و ط إنا اهلل سمٕم٨م حمٛمدً  ؟عم٤مذا 

وإنا ُمكـ  .٤م، وأصدىمٝمؿ هلجك٦ًم، وأىمكرهبؿ رمًحك٤م، أسمّرهؿ ىمٚمًٌ اوضمقدً  ٤موٟمْمح٧ْم يداه سم٤مًمٕمٓم٤مي٤م يمرُمً 

أظمّص ظمّم٤مئّمف وأيمرم ؾمج٤مي٤مه; أْن ٓزُمتف شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ اًمزايمٞم٦م، وإظمالق اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم أؿمكّد 

سم٤مقمٞمتف ذم همزوة أطمد، وم٘مٞمؾ ًمف ذم هذا احل٤مل إوىم٤مت وأطمٚمؽ اًمٔمروف، ؿُم٩ّم رأؾمف، ويُمنت ر

أٓ شمدقمق قمغم اعمنميملم؟ ومام هق إٓ أن شمدوّمؼ روم٘مف، وـمٖم٧م رمحتف، ووم٤مو٧م ـمٌٞمٕمتكف  :اًمٕمّمٞم٥م

ايمٙمٜمؿ اهد ومقَمل همل١مهنؿ ٓ » :اًمٕم٤مًمٞم٦م وؾمجٞمتف اًمٙمريٛم٦م سمام يٚمتٛمس ومٞمف اًمٕمذر هل١مٓء، ومٙم٤من مم٤م ىم٤مل

ک ﴿ :اًم٘م٤مئؾ وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ شومل أزمٔم٧م يمّٔم٣مًٞم٣م إّٞمام زُمٔمث٦م رمح٥مً » :وىم٤مل ذم ُم٘م٤مم آظمر شئمٙمٚمقن

  .[207ٞمٌٝم٣مء:ٕا] ﴾ک گ گ گ گ

 ؟دظمٚمقا قمٚمٞمف ذم ُمروف ووضمٝمف يتٝمٚمؾ! وم٘م٤مًمقا ًمف: ُم٤م ًمقضمٝمكؽ يتٝمٚمكؾ : وهذا أزمق دصم٣مٞم٥م 

 أوصمؼ قمٜمدي ُمـ اصمٜمتلم:»وم٘م٤مل: 
ٍ
يمٜم٧م ٓ أشمٙمٚماؿ ومكٞمام ٓ يٕمٜمٞمٜمكل، ويمك٤من ىمٚمٌكل  ُم٤م ُمـ قمٛمِؾ رء

 .شًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٚمٞماًم 

ىملؾ خمٚملقم » :ىمك٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمٜمك٤مس أومْمكؾ :ىمٞمؾ :وم٣مل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

هق ايمتٗمل ايمٛمٗمل ٓ » :ىم٤مل ؟صدوق اًمٚم٤ًمن ٟمٕمرومف ومام خمٛمقم اًم٘مٚم٥م :ىم٤مًمقا شايمٗمٙم٤م صدو  ايمٙم٣ًمن

شإشمؿ همٝمف وٓ زمٕمل وٓ نمؾ وٓ ضمًد
(1)

وًم٘مد ؾم٤مر اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞمقن قمكغم هكذا اهلكدي، وشمٚمكؽ ، 

صك٤مطم٥م اًم٘مٚمك٥م ٓ يٜمجق يقم اًم٘مٞم٤مُمك٦م إٓ  :، ٕٟمفاًمٓمري٘م٦م، ُمـ اًمّمٗمص واًمٕمٗمق وؾمالُم٦م اًمّمدر

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن إسمكراهٞمؿ قمٚمٞمكف اًمًكالم: ،اًمًٚمٞمؿ

 .[89-87ايمُمٔمراء:] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ

                                                                          

 (.3993صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 حٞمص اسمكـ. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه أـمقل ُمٜمكف صحٝمح: (2)

 (.59:(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  5327 ُم٤مضمف 
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 ًٙمٝمؿ ه٣مهٛم٣مواظمراد زم٣ميمٗمٙم٤م ايم
(1)

ذًمؽ اًم٘مٚم٥م اًمذي ؾمٚمؿ ُمـ اًمنمك يمٌػمه وصٖمػمه، وؾمٚمؿ  :

وًمكذا يمك٤من أصكح٤مب اجلٜمك٦م  ُمـ اًمٜمٗم٤مق واًمٌدقم٦م، وُمـ اًمٖمؾ واحلًكد قمكغم إظمقاٟمكف اعمك١مُمٜملم.

. [17احلجلر:] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿ُمتّمٗملم هبذه اًمّمكٗم٦م: 

يْمٙملع فمٙملٝم٘مؿ أن »ىمك٤مل:  طىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل  ٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمٍؽ وم

، ومٓمٚمع رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر شمٜمْٓمػ حلٞمتف ُم٤مًء ُمـ ووقئف ُمٕمٚماؼ ٟمٕمٚمٞمف ذم يكده شرصمؾ َمـ أهؾ اجلٛم٥م

، ومٓمٚمكع شيْمٙمع فمٙمٝم٘مؿ رصملؾ َملـ أهلؾ اجلٛمل٥م» :طومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد ىم٤مل رؾمقل اهلل  ...اًمِمامل

٘مؿ أن يْمٙملع فمٙملٝم» :طومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد ىمك٤مل رؾمكقل اهلل  ...ذًمؽ اًمرضمؾ قمغم ُمرشمٌتف إومم

ٌٕمف قمٌكد اهلل  ، ومٓمٚمع ذًمؽ اًمرضمؾ قمغم ُمرشمٌتف إومم!!شرصمؾ َمـ أهؾ اجلٛمل٥م ومٚمام ىم٤مم رؾمقل اهلل اشما

إ) ٓطمٞم٧ُم أيب، وم٠مىمًٛم٧ُم أن ٓ أدظمكَؾ قمٚمٞمكف صمكالث ًمٞمك٤مٍل; ومك٢مْن  وم٘م٤مل: سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصا

سمـ قمٛمرو  ىم٤مل أٟمس: ومٙم٤من قمٌد اهلل رأي٧م أن شم١مويٜمل إًمٞمؽ طمتك حتؾا يٛمٞمٜمل ومٕمٚم٧ُم. وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ.

ث أٟمف سم٤مت ُمٕمف ًمٞمٚم٦ًم أو صمالث ًمٞم٤ملٍ  سمـ اًمٕم٤مصا ، ومٚمؿ يره ي٘مقم ُمـ اًمٚمٞمؾ سمٌمكء همكػم أٟمكف إذا حُيدِّ

اٟم٘مٚم٥م قمغم ومراؿمف ذيمر اهلل ويمؼما طمتك ي٘مقم ًمّمالة اًمٗمجر ومٞمًٌغ اًمقوقء. ىم٤مل قمٌد اهلل: همػم أ) 

ي٤م قمٌد اهلل، إٟمكف مل  ، ىمٚم٧م:فيمدُت أطمت٘مر قمٛمٚم ، ومٚمام ُمْم٧م اًمثالث ًمٞم٤ملٍ آ أؾمٛمٕمف ي٘مقل إٓ ظمػمً 

يٙمـ سمٞمٜمل وسملم واًمدي همْم٥َم ِهْجرٍة، وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل ًمكؽ صمكالث ُمكرات ذم 

، ومٚمؿ أرك شمٕمٛمؾ يمٌػم قمٛمؾ، ومام اًمذي سمٚمغ شيْمٙمع فمٙمٝم٘مؿ أن رصمؾ َمـ أهؾ اجلٛم٥م»جم٤مًمس:  ٦مصمالصم

ُم٤م هق  ) وم٘م٤مل:ىم٤مل: ُم٤م هق إٓ ُم٤م رأي٧َم، وم٤مٟمٍموم٧ُم قمٜمف، ومٚمام وًمٞم٧ُم دقم٤م ؟سمؽ ُم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم، وٓ أطمًده قمغم ظمػٍم أقمٓم٤مه اهلل  إٓ ُم٤م رأي٧َم، همػم أ) ٓ أضمد ذم ٟمٗمز همال  

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: هذه اًمتل سمٚمٖم٧ْم سمؽ، وهل اًمتل ٓ ٟمٓمٞمؼ !هإي٤م
 (2)

. 

  ايتٛاضعطٌ ف -18
اولٔمقا ضمتلك ٓ إن اهلل أوضملك إرم أن سمق» :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل  رفمـ فمٝم٣مض زمـ مح٣م 

شيٖمخر أضمد فمعم أضمد وٓ يٌٕمل أضمد فمعم أضمد
(3)

. 

ا زمٔمٖملق َم٣م ٞمٗمِم٦م صدوم٥م َمـ َم٣مل وَم٣م زاد اهلل فمٌلًد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة  
                                                                          

ي٤مطملم سم٢مصالح ذات اًمٌلْم اٟمٔمر  (2) دور ًمٚمٛم١مُمٜملم ٟمنم اًمقرود واًمرا  .سم٤مسمٓملمأمحد ظم٤مًمد /  وؾمالُم٦م اًمّمُّ

(وىم٤مل حم٘م٘مف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده صحٞمص قمغم 23831( رىمؿ:  4/277رواه أمحد ذم اعمًٜمد   صحٝمح: (1)

 ( وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل.4/84  ( واًمٓمؼما) واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك47:5ذي  ذط اًمِمٞمخلم ورواه اًمؽمُم

 ( سم٤مب اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م أهؾ اجلٜم٦م أهؾ اًمٜم٤مر.3976 رواه ُمًٚمؿ  (3)
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شا وَم٣م سمقاوع أضمد هلل إٓ رهمٔمف اهللإٓ فمزً 
(1)

. 

ل ايم٘ملػم وايمٕمٙملقشملالث َمـ َم٣مت وهق زملريء َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ شمقزم٣من  

شوايمديـ دطمؾ اجلٛم٥م
(2)

 . 

إمم اًمِم٤مم وُمٕمٜم٤م أسمق قمٌٞمدة وم٠مشمقا قمغم خم٤مو٦م وقمٛمكر قمكغم  ظمرج قمٛمر  :وقمـ ـم٤مرق ىم٤مل    

يك٤م  :ٟم٤مىم٦م ًمف ومٜمزل وظمٚمع ظمٗمٞمف ومقوٕمٝمام قمغم قم٤مشم٘مف وأظمذ سمزُم٤مم ٟم٤مىمتف ومخ٤مض وم٘مك٤مل أسمكق قمٌٞمكدة

ق ي٘مؾ ذا همػمك أسم٤م أوه وًم :أُمػم اعم١مُمٜملم أٟم٧م شمٗمٕمؾ هذا ُم٤م ين) أن أهؾ اًمٌٚمد اؾمتنمومقك وم٘م٤مل

 ًٓ إٟم٤م يمٜم٤م أذل ىمقم وم٠مقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم ومٛمٝمام ٟمٓمٚم٥م اًمٕمز سمٖمكػم ُمك٤م  ، ُٕم٦م حمٛمدقمٌٞمدة ضمٕمٚمتف ٟمٙم٤م

أقمزٟم٤م اهلل سمف أذًمٜم٤م اهلل
(3)

 . 

يٗملقل اهلل سمٌل٣مرك وسمٔمل٣ملم َملـ سمقاولع رم » ٓ أفمٙمٚمف إٓ رهمٔمف وم٣مل: وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب  

وضمٕمؾ سم٤مـمـ يمٗمكف إمم اًمًكامء  شرهمٔمتف ه٘مذا»دٟم٤مه٤م وضمٕمؾ يزيد سم٤مـمـ يمٗمف إمم إرض وأ شه٘مذا

شورومٕمٝم٤م ٟمحق اًمًامء
(4)

. 

رأؽمف ضم٘مٚم٥م زمٝملد َمٙملؽ همل١مذا  َم٣م َمـ آدَمل إٓ دم» :وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل    وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شوع ضم٘مٚمتف :ارهمع ضم٘مٚمتف وإذا سم٘مػم ومٝمؾ يمٙمٚمٙمؽ :سمقاوع ومٝمؾ يمٙمٚمٙمؽ
(5)

. 

ل إن َمـ أضمٌ٘مؿ إرم» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ صم٣مزمر  ًً ٣م يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م أضم٣مؽملٛم٘مؿ وأومرزم٘مؿ َمٛمل جمٙم

لأطمالومً  ًً   :ىمك٤مًمقا ش٣م يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م ايمثرشمل٣مرون واظمتُملدومقن واظمتٖمٝمٜمٗملقن٣م وإن أزمٕمّم٘مؿ إرم وأزمٔمدىمؿ َمٛملل جمٙم

                                                                          

 اًمٕمٗمق واًمتقاوع. اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 3699 رواه ُمًٚمؿ  (2)

صكحٞمص  :ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤ملواسمـ طم٤ٌمن  رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف صحٝمح: (1)

(،وصكحٞمص 2683. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  وىمد وٌٓمف سمٕمكض احلٗمك٤مظ قمغم ذـمٝمام

 (.39:3اًمؽمهمٞم٥م  

٤م) ذمصحٞمص قمغم ذـمٝمام :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح َمقومقف: (3) ًٌٕم  (.39:4صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ، وصححف ا

 ذم اًمّمحٞمص واًمٓمؼما) وًمٗمٔمف ىمك٤مل قمٛمكر سمكـ اخلٓمك٤مب رواه أمحد واًمٌزار ورواهتام حمت٩م هبؿ  صحٝمح: (1)

اٟمكتٕمش  :وىم٤مل شَمـ سمقاوع هلل رهمٔمف اهلل» :ي٘مقلط أهي٤م اًمٜم٤مس شمقاوٕمقا وم٢م) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :قمغم اعمٜمؼم

اظمًك٠م ومٝمكق ذم أقمكلم  :ٟمٕمِمؽ اهلل ومٝمق ذم أقملم اًمٜم٤مس قمٔمٞمؿ وذم ٟمٗمًف صٖمػم وُمـ شمٙمؼم ىمّمكٛمف اهلل وىمك٤مل

 (.39:5  صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م وصححف إًم٤ٌم) ذم .اًمٜم٤مس صٖمػم وذم ٟمٗمًف يمٌػم

احلٙمٛم٦م هل ُم٤م دمٕمؾ ذم رأس  ،واًمٌزار سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وإؾمٜم٤مدمه٤م طمًـ رواه اًمٓمؼما) ضمًـ: (5)

 (.649(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  6786صحٞمص اجل٤مُمع   . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذماًمداسم٦م يم٤مًمٚمج٤مم وٟمحقه
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شاظمت٘مػمون» :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ىمد قمٚمٛمٜم٤م اًمثرصم٤مريـ واعمتِمدىملم ومام اعمتٗمٞمٝم٘مقن
(1)

  . 

يٗملقل اهلل فملز وصملؾ ايمٔملز » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مٓ   أيب هريرةوفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري و

شإزاره وايم٘مػمي٣مء رداؤه همٚمـ يٛم٣مزفمٛمل فمذزمتف
(2)

. 

أٓ أطمػمىمؿ زمٟمهلؾ ايمٛمل٣مر ىملؾ »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ضم٣مرشم٥م زمـ وه٤م 

شاظ َمًلت٘مػمتؾ صمق  فمُ 
(3)

ٓ يلدطمؾ اجلٛمل٥م اجللقاظ وٓ » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىم٤مل وقمٜمف . 

شقاظ ايمٕمٙمٝمظ ايمٖمظواجل» :ىم٤مل شاجلٔمٓمري
(4)

. 

ي٣م هاومل٥م أٓ أطملػمك زمٟمهلؾ اجلٛمل٥م » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ هاوم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمـ صمٔمُمؿ 

ايمٛم٣مر هم٘مؾ صمٔمٓملري صملقاظ َمًلت٘مػم وأَمل٣م  أَم٣م أهؾ» :رؾمقل اهلل ىم٤مل٤م سمغم ي :ىمٚم٧م ش؟وأهؾ ايمٛم٣مر

شأهؾ اجلٛم٥م هم٣ميمّمٔمٖم٣مء اظمٕمٙمقزمقن
(5)

. 

أومقام يٖمتخرون زمآزمل٣م ٜمؿ ايملذيـ َمل٣مسمقا إٞملام هلؿ  يمٝمٛمتٜمكم» :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

اخللرء زمٟمٞمٖملف إن اهلل أذهل٤م  همحؿ صمٜمٛمؿ أو يمٝم٘مقٞمـ أهقن فمعم اهلل فمز وصمؾ َمـ اجلٔمؾ ايمذي يدهده

ايمٛمل٣مس زمٛملق آدم وآدم طمٙملؼ  ،وهم٣مصمر ؾمٗمل ،إٞمام هق َم٠مَمـ سمٗمل فمٛم٘مؿ فمٌٝم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م وهمخره٣م زم٣مٔزم٣مء

شَمـ سمراب
(6)

. 

أٓ أطملػمىمؿ زمممل فمٌل٣مد اهلل ايمٖملظ » :ذم ضمٜمك٤مزة ىمك٤مل ط يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌكل :وم٣مل وفمـ ضمذيٖم٥م 

                                                                          

همري٥م ورواه أمحد واًمٓمؼما) واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف ُمكـ  طمًـىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (2)

 =٤م وشمٕم٤مفماًم اعمتٙمٚمؿ سمٛمؾء ؿمدىمٞمف شمٗم٤مصحً  هق: واعمتِمدق. ٤ماًمٙمثػم اًمٙمالم شمٙمٚمٗمً  :هق اًمثرصم٤مر.طمدي٨م أيب صمٕمٚم٦ٌم

 (.3129. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  ٤مواؾمتٕمالء قمغم همػمه وهق ُمٕمٜمك اعمتٗمٞمٝمؼ أيًْم =

ورواه اًمؼمىم٤م) ذم ُمًتخرضمف ُمـ اًمٓمريكؼ اًمكذي أظمرضمكف ُمًكٚمؿ حتريؿ اًمٙمؼم، ( سم٤مب 3764 رواه ُمًٚمؿ  (1)

ورواه أسمكق داود  شايمٔمز إزاري وايم٘مػمي٣مء ردا ل همٚمـ ٞم٣مزفمٛمل ؾملٝمًئ٣م َملٛمٜمام فمذزمتلف :يٗمقل اهلل فمز وصمؾ» :وًمٗمٔمف

ورواه اًمٓمكؼما)  طواسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ُمكـ طمكدي٨م أيب هريكرة وطمكده ىمك٤مل رؾمكقل اهلل 

 .واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف أـمقل ُمٜمفواًمٚمٗمظ ًمف 

اًمٖمٚمكٞمظ اجلك٤مذم  :اًمٕمتؾ سمْمؿ اًمٕملم واًمت٤مء وشمِمديد اًمكالم هكق (3964  وُمًٚمؿ(، 5745 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

 .اًم٘مّمػم اًمٌٓملم :اجلٛمقع اعمٜمقع وىمٞمؾ اًمْمخؿ اعمخت٤مل ذم ُمِمٞمتف وىمٞمؾ :واجلقاظ هق

 (.:877(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5912. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود صحٝمح: (1)

. صكحٞمص قمكغم ذط ُمًكٚمؿ :رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (5)

 (.::42(، 3:14وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع طمًـىم٤مل: طمدي٨م رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف و صحٝمح: (6)

 (.::59عمِمٙم٤مة  ( وا6593 
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أٓ أطمػمىمؿ زمخغم فم٣ٌمد اهلل ايمّمٔمٝمػ اظمًتّمٔمػ ذو ايمْمٚمريـ ٓ ي٠مزمف يمف يمق أومًؿ فمعم اهلل  ،اظمًت٘مػم

شٕزمره
(1)

. 

دم  :اضمتجل٦م اجلٛمل٥م وايمٛمل٣مر همٗم٣ميمل٦م ايمٛمل٣مر» ومل٣مل: طفملـ ايمٛمٌلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

دم ؤمٖم٣مء اظمًٙمٚمكم وَم٣ًمىمٝمٛمٜمؿ همٗم٢مل اهلل زمٝملٛمٜمام إٞملؽ اجلٛمل٥م  :اجل٣ٌمرون واظمت٘مػمون ووم٣ميم٦م اجلٛم٥م

شَمٙم٠مه٣م رمحتل أرضمؿ زمؽ َمـ أؾم٣مء وإٞمؽ ايمٛم٣مر فمذايب أفمذب زمؽ َمـ أؾم٣مء ويم٘مٙمٝم٘مام فمقم  
(2)

 . 

شمالث ٓ ي٘مٙمٚمٜمؿ اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وٓ يلزىمٝمٜمؿ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة   

شوَمٙمؽ ىمذاب وفم٣م ؾ َمًت٘مػم زانٍ  وٓ يٛمٓمر إيمٝمٜمؿ وهلؿ فمذاب أيمٝمؿ ؾمٝمخ
(3)

.  

أرزمٔم٥م يٌٕمّمٜمؿ اهلل ايمٌٝم٣مع احلالف وايمٖمٗمغم اظمخت٣مل وايمُملٝمخ » :طوم٣مل وم٣مل رؽمقل اهلل  وفمٛمف  

شايمزاين واإلَم٣مم اجل٣م ر
(4)

 .  

شمالشمل٥م ٓ يلدطمٙمقن اجلٛمل٥م ايمُملٝمخ ايملزاين واإلَمل٣مم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمامن  

شايم٘مذاب وايمٔم٣م ؾ اظمزهق
(5)

. 

اًمت٘مك قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمكـ  :وفمـ أيب ؽمٙمٚم٥م زمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ فمقف وم٣مل 

قمغم اعمروة ومتحدصم٤م صمؿ ُم٣م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وسم٘مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يٌٙمل وم٘م٤مل ًمكف  اًمٕم٤مص 

رضمؾ ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل هذا يٕمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو زقمؿ أٟمكف ؾمكٛمع رؾمكقل اهلل 

شَمـ ىم٣من دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل ضم٥ٌم َمـ طمردل َمـ ىمػم ىمٌف اهلل يمقصمٜمف دم ايمٛم٣مر» :ي٘مقل ط
(6)

. 

ذم اًمًقق وقمٚمٞمف طمزُم٦م ُمـ طمٓم٥م وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م حيٛمٚمؽ قمغم  أٟمف ُمرا  وقمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم 

ٓ يدطمؾ » :ي٘مقل طاهلل  رؾمقل هذا وىمد أهمٜم٤مك اهلل قمـ هذا ىم٤مل أردت أن أدومع اًمٙمؼم ؾمٛمٕم٧م

                                                                          

 =. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥مرواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص إٓ حمٛمد سمـ ضم٤مسمر صحٝمح: (2)

= 3:15،)  42:9.) 

 ( سم٤مب اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل٤ٌمرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء.3958 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 (.218 رواه ُمًٚمؿ  (3)

، وهكق ذم ُمًكٚمؿ دون ذيمكر اًمٌٞمك٤مع، وصكححف صحٞمحفواسمـ طم٤ٌمن ذم (، 3687 رواه اًمٜم٤ًمئل  صحٝمح: (1)

 (.474(، واًمّمحٞمح٦م  991إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

. اًمٗم٘مكػم: اًمٕم٤مئؾ هكق( و34:9صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   . وصححف إًم٤ٌم) ذمرواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (5)

 . وشم٘مدماعمٕمج٥م سمٜمٗمًف اعمتٙمؼم: هق اعمزهق

 (.:3:1. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص ضمًـ: (6)



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 165

شـ ىمػماجلٛم٥م َمـ دم ومٙمٌف طمرديم٥م َم
(1)

 .  

يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م  حيمم اظمت٘مػمون» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل   وفمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده

أَمث٣مل ايمذر دم صقر ايمرصم٣مل يٕمُم٣مهؿ ايمذل َمـ ىمؾ َم٘م٣من ي٣ًمومقن إلم ؽمجـ دم صمٜمٛمؿ يٗم٣مل يمف زمقيمس 

شسمٔمٙمقهؿ ٞم٣مر إٞمٝم٣مر يًٗمقن َمـ فمِم٣مرة أهؾ ايمٛم٣مر ؿمٝمٛم٥م اخل٣ٌمل
(2)

. 

ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م َمـ ىم٣من دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل ذرة َمـ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  قد وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔم

إن اهلل مجٝملؾ حيل٤م » :٤م وٟمٕمٚمف طمًكٜم٦م ىمك٤ملإن اًمرضمؾ حي٥م أن يٙمقن صمقسمف طمًٜمً  :وم٘م٤مل رضمؾ شىمػم

شاجلامل ايم٘مػم زمْمر احلؼ ونمٚمط ايمٛم٣مس
(3)

. 

ؾ رأؽمف زمٝمٛمام رصمؾ يٚمًم دم ضمٙم٥م سمٔمجٌف ٞمٖمًف َمرصم» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شخيت٣مل دم َمُمٝمتف إذ طمًػ اهلل زمف همٜمق يتجٙمجؾ دم إرض إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
(4)

. 

وم٘م٤مل أسمق  شَمـ صمر شمقزمف طمٝمالء مل يٛمٓمر اهلل إيمٝمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل   وفمـ ازمـ فمٚمر  

إٞمؽ يمًل٦م » :طي٤م رؾمقل اهلل إن إزاري يًؽمظمل إٓ أن أشمٕم٤مهده وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  :سمٙمر 

شٙمف طمٝمالءممـ يٖمٔم
(5)

. 

َمـ سمٔمٓمؿ دم ٞمٖمًف أو اطمت٣مل دم َمُمٝمتف يمٗمل اهلل سمٌل٣مرك » يٗمقل: طوم٣مل ؽمٚمٔم٦م رؽمقل اهلل ف وفمٛم 

شوسمٔم٣ملم وهق فمٙمٝمف نمّم٣ٌمن
(6)

. 

يملق مل سملذٞمٌقا خلُملٝم٦م فمٙملٝم٘مؿ َمل٣م هلق أىملػم َمٛملف » :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس  

شايمٔمج٤م
(7)

. 

                                                                          

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم شثٗمل٣مل ذرة َملـ ىملػمَم» :رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ وإصٌٝم٤م) إٓ أٟمكف ىمك٤مل طمًـ (2)

 (.3:21صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي طمًكـىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف و طمًـ (1)

 (.668دب اعمٗمرد  (، وا35:3ٕ 

هكق اطمت٘مك٤مرهؿ : هكق دومٕمكف ورده وهمٛمكط اًمٜمك٤مس: سمٓمر احلكؼ( سم٤مب حتريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف. 2: رواه ُمًٚمؿ  (3)

 .وازدراؤهؿ

 أي ممِمط.: ُمرضمؾ( 3196 وُمًٚمؿ ( سم٤مب ُمـ ضمر صمقسمف ُمـ اخلٞمالء. 6563 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.3196 واًمٚمٗمظ ًمف وهق أشمؿ وُمًٚمؿ (، 6558 رواه اًمٌخ٤مري  (5)

رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص واحل٤ميمؿ سمٜمحقه وىمك٤مل صكحٞمص قمكغم ذط  صحٝمح: (6)

 (.:65  (، وإدب اعمٗمرد654(، واًمّمحٞمح٦م  7268. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ُمًٚمؿ

 (.3:32. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد طمًـ (7)
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 األَا١ْفطٌ  -19
  ٌ٤مد ومٝمق أُم٤مٟم٦م يم٤مًمّمكالة واًمزيمك٤مة واًمّمكٞم٤مم وأداء اًمكديـهل يمؾ ُم٤م اومؽمض اهلل قمغم اًمٕم، 

وأويمد اًمقدائع يمتؿ إهار ،وأويمده٤م اًمقدائع
(1)

. 

أن إَم٣مٞم٥م ٞمزيم٦م دم صمذر ومٙملقب ايمرصمل٣مل شملؿ ٞملزل »: ططمدصمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ضمذيٖم٥م 

صملؾ ايمٛمقَمل٥م يٛمل٣مم ايمر» :صمؿ طمدصمٜم٤م قمـ رومع إُم٤مٟم٦م وم٘مك٤مل شايمٗمرآن همٔمٙمٚمقا َمـ ايمٗمرآن وفمٙمٚمقا َمـ ايمًٛم٥م

همتٗمٌض إَم٣مٞم٥م َمـ ومٙمٌف همٝمٓمؾ أشمره٣م َمثؾ ايمقىم٦م شمؿ يٛم٣مم ايمرصمؾ همتٗمٌض إَم٣مٞم٥م َمـ ومٙمٌف همٝمٓمؾ أشمره٣م َمـ 

صمؿ أظمذ طمّم٤مة ومكدطمرضمٝم٤م - ا ويمٝمس همٝمف رءأشمر اظمجؾ ىمجٚمر دضمرصمتف فمعم رصمٙمؽ همٛمٖمط همؼماه َمٛمتػمً 

٣م  أَمٝمٛمًل زمٛمل همالن رصملاًل همٝمِمٌح ايمٛم٣مس يت٣ٌمئمقن ٓ ي٘م٣مد أضمد ي٠مدي إَم٣مٞم٥م ضمتك يٗم٣مل إن دم -قمغم رضمٚمف

شضمتك يٗم٣مل يمٙمرصمؾ َم٣م أـمرهمف َم٣م أفمٗمٙمف وَم٣م دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل ضم٥ٌم َمـ طمردل َمـ إيامن
(2)

 . 

يك١مشمك  :ىمك٤مل ،اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٙمٗمر اًمذٟمقب يمٚمٝم٤م إٓ إُم٤مٟمك٦م» وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

وىمكد ذهٌك٧م  !أي رب يمٞمكػ :أد أُم٤مٟمتؽ ومٞم٘مقل :اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإن ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٞم٘م٤مل

اٟمٓمٚم٘مقا سمف إمم اهل٤موي٦م ومٞمٜمٓمٚمؼ سمف إمم اهل٤موي٦م ومتثؾ ًمف أُم٤مٟمتف يمٝمٞمئتٝمك٤م يكقم دومٕمك٧م  :ومٞم٘م٤مل ؟اًمدٟمٞم٤م

إًمٞمف ومػماه٤م ومٞمٕمرومٝم٤م ومٞمٝمقي ذم أصمره٤م طمتك يدريمٝم٤م ومٞمحٛمٚمٝم٤م قمغم ُمٜمٙمٌٞمف طمتك إذا فمـ أٟمف ظمك٤مرج 

وقء أُم٤مٟمك٦م واًمكقزن ىمٚم٧م قمـ ُمٜمٙمٌٞمف ومٝمق هيقي ذم أصمره٤م أسمد أسمديـ صمؿ ىم٤مل اًمّمالة أُم٤مٟم٦م واًمق

يٕمٜمل زاذان وم٠مشمٞم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب  :أُم٤مٟم٦م واًمٙمٞمؾ أُم٤مٟم٦م وأؿمٞم٤مء قمدده٤م وأؿمد ذًمؽ اًمقدائع ىم٤مل

ۇۆ ۆ  ﴿ :صدق أُمك٤م ؾمكٛمٕم٧م اهلل ي٘مكقل :وم٘مٚم٧م أٓ شمرى إمم ُم٤م ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل يمذا ىم٤مل

ش[58ايمٛم٣ًمء:] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
(3)

 . 

ومرين شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ طمغمىمؿ » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل    وفمـ فمٚمران زمـ ضمِمكم

شمؿ ي٘مقن زمٔمدهؿ ومقم يُمٜمدون وٓ يًتُمٜمدون وخيقٞمقن وٓ ي٠ممتٛمقن ويٛمذرون وٓ يقهمقن وسمٓمٜملر 

                                                                          

 (.77/ ص: 3ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  جوإٟمؽ ًمٕمغم  (2)

أصكؾ  :اجلكذر هكق( سم٤مب رومع إُم٤مٟم٦م ُمـ سمٕمض اًم٘مٚمقب وقمرض اًمٗمتـ قمغم اًم٘مٚمكقب. 254 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 :وىمقًمكف ُمٜمتكؼما أي -اعمجؾ سمٗمتص هق شمٜمٗمط اًمٞمد ُمكـ اًمٕمٛمكؾ وهمكػمه  -إصمر اًمٞمًػم :واًمقيم٧م هق -اًمٌمء 

 .ُمرشمٗمٕم٤م

 اسمـ اإلُم٤مم أمحد ذم يمت٤مب اًمزهد أٟمف ؾم٠مل أسم٤مه قمٜمكف وم٘مك٤مل ٤م وذيمر قمٌد اهللرواه أمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمقىمقومً  ضمًلـ: (3)

 (.6::3(، 2874. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  إؾمٜم٤مده ضمٞمد
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شهمٝمٜمؿ ايمًٚمـ
(1)

 . 

آيل٥م اظمٛمل٣مهمؼ شملالث إذا ضملدث ىملذب وإذا وفملد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة   

شأطمٙمػ وإذا ا تٚمـ طم٣من
(2)

. 

٣م ٣م طم٣ميمًِملأرزمع َمـ ىمـ همٝمف ىم٣من َمٛم٣مهمٗمً » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل    ٚمرو زمـ ايمٔم٣مصوفمـ فمٌد اهلل زمـ فم 

وَمـ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمٙم٥م َمٛمٜمـ ىم٣مٞم٦م همٝمف طمِمٙم٥م َمـ ايمٛمٖم٣م  ضمتك يدفمٜم٣م إذا ا تٚمـ طمل٣من وإذا ضملدث 

شىمذب وإذا فم٣مهد نمدر وإذا طم٣مصؿ همجر
(3)

 . 

٣مَمل٥م يرهملع يم٘ملؾ إذا مجع اهلل إويمكم وأطمريـ يقم ايمٗمٝم» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل    وفمـ ازمـ فمٚمر 

شنم٣مدر يمقاء همٗمٝمؾ هذه نمدرة همالن ازمـ همالن
(4)

 . 

ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ اجلقع هم١مٞمف زملئس » :ي٘مقل طيم٤من رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شوأفمقذ زمؽ َمـ اخلٝم٣مٞم٥م هم١مهن٣م زمئ٦ًم ايمٌْم٣مٞم٥م عايمّمجٝم
(5)

. 

: ومًٛمٕمتف ي٘مكقل قمغم اعمٜمؼم خيٓم٥م ٤م رأي٧م قمٚمٞم   :وم٣ملزمـ ؿم٣مر  ايمتٝمٚمل وفمـ يزيد زمـ ذيؽ  

واهلل ُم٤م قمٜمدٟم٤م ُمـ يمت٤مب ٟم٘مرؤه إٓ يمت٤مب اهلل وُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م ومٜمنمه٤م وم٢مذا ومٞمٝم٤م أؾمكٜم٤من  ٓ»

ذَم٥م اظمًٙمٚمكم واضمدة ئًمك هب٣م أدٞمل٣مهؿ »: طاإلسمؾ وأؿمٞم٤مء ُمـ اجلراطم٤مت وومٞمٝم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ًٓ  همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل واظمال ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم ٓ يٗمٌلؾ اهلل همٚمـ أطمٖمر َمًٙماًم   وٓ َمٛملف يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م فملد

ش٣مسهمً 
(6)

 .احلدي٨م 

ٓ إيامن ظمـ ٓ أَم٣مٞم٥م يمف وٓ ديـ ظملـ ٓ » إٓ ىم٤مل: طُم٤م ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس  

شفمٜمد يمف
(7)

 . 
                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م.3646  وُمًٚمؿ(، سم٤مب ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل، 4561 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 .ص٤مم وزقمؿ أٟمف ُمًٚمؿوزاد ُمًٚمؿ ذم رواي٦م ًمف وإن صغم و(، :6 وُمًٚمؿ (، 44 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 ( سم٤مب سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ.69  وُمًٚمؿ( سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ، 45 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

يم٘مؾ نم٣مدر يمقاء يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م ئملرف زملف » :وهمػمه وذم رواي٦م عمًٚمؿ( سم٤مب حتريؿ اًمٖمدر، 2864 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 .شيٗم٣مل هذه نمدرة همالن

واًمٜمًك٤مئل (، 2658 داود  أيب ًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص. وطمُم٤مضمكفرواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ  ضمًـ: (5)

  (.  4465 واسمـ ُم٤مضمف(، 6579 

( قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ إقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمكل قمكـ 2482 ُمًٚمؿ (، و2882(، 4112اًمٌخ٤مري  رواه  (6)

 .ي٘م٤مل أظمٗمر سم٤مًمرضمؾ إذا همدره وٟم٘مض قمٝمده، أسمٞمف قمـ قمكم 

ظمٓمٌٜمك٤م رؾمكقل اهلل  :ؾمط واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أٟمف ىمك٤ملرواه أمحد واًمٌزار واًمٓمؼما) ذم إو صحٝمح: (7)

. وصكححف وم٘م٤مل ذم ظمٓمٌتف ومذيمر احلدي٨م ورواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط واًمّمٖمػم ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمكر  ط
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َم٣م ٞمٗمض وملقم ايمٔمٜملد إٓ ىمل٣من ايمٗمتلؾ زمٝملٛمٜمؿ وٓ ـمٜملرت » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ زمريدة  

شٓ َمٛمع ومقم ايمزىم٣مة إٓ ضمٌس فمٛمٜمؿ ايمٗمْمرايمٖم٣مضمُم٥م دم ومقم إٓ ؽمٙمط فمٙمٝمٜمؿ اظمقت و
(1)

. 

إن اهلل يلٌٕمض ايمٖمحلش » :ومل٣مل طفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص أٞملف ؽملٚمع رؽملقل اهلل و 

وايمتٖمحش وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ٓ سمٗمقم ايم٣ًمفم٥م ضمتك خيقن إَمكم وي٠ممتـ اخل٣م ـ ضمتك يٓمٜمر ايمٖمحلش 

إن َمثؾ اظم٠مَمـ ىمٚمثؾ ايمٗمْمٔم٥م َمـ  وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمدهوايمتٖمحش وومْمٝمٔم٥م إرضم٣مم وؽمقء اجلقار 

ايمذه٤م ٞمٖمخ همٝمٜم٣م ص٣مضمٌٜم٣م همٙمؿ سمٕمغم ومل سمٛمٗمص وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده إن َمثؾ اظم٠مَمـ ىمٚمثؾ ايمٛمحٙم٥م 

أٓ إن رم ضملقض َمل٣م زملكم »ىمك٤مل وىمك٤مل:  ش٣م ووومٔم٦م همٙمؿ سم٘من ومل سمٖمًد٣م ووؤم٦م ؿمٝمًٌ أىمٙم٦م ؿمٝمًٌ 

ن همٝمف َمـ اإلزمل٣مريؼ َمثلؾ ايم٘مقاىمل٤م، صٛمٔم٣مء إلم اظمديٛم٥م، وإ»أو ىم٤مل:  شٞم٣مصٝمتكم ىمام زمكم أيٙم٥م إلم َم٘م٥م

شا٣م َمـ ايمٙمٌـ وأضمعم َمـ ايمٔمًؾ. َمـ ذب َمٛمف مل يٓمٚمٟم زمٔمده٣م أزمًد هق أؾمد َمـ زمٝم٣مًو 
(2)

 .  

 فطٌ ايصدم -21
، وىمكك٤مل [229ايمتقزملل٥م:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ وملل٣مل سمٔملل٣مل: 

ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مثىث يث  ﴿شمٕم٤ممم:

 .ُمٜمف أقمٔمؿ ٓ اًمذي اًمٙمٌػم اًمٗمقز هق هذا:أييمثػم:ىم٤مل اسمـ  [229]اظم٣م دة: ﴾حج مج جح

ن ايمػم هيلدي إلم اجلٛمل٥م، إإن ايمِمد  هيدي إلم ايمػم و» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ َمًٔمقد  

ن ايمٖمجلقر إن ايم٘ملذب هيلدي إلم ايمٖمجلقر وإ٣م، ون ايمرصمؾ يمٝمِمد  ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهلل صلديٗمً إو

ش٣مىمذازمً  ن ايمرصمؾ يمٝم٘مذب ضمتك ي٘مت٤م فمٛمد اهللإهيدي إلم ايمٛم٣مر، و
(3)

. 

دع َم٣م يريٌؽ إلم َمل٣م » :ططمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ احلًـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

شٓ يريٌؽ، هم١من ايمِمد  ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م وايم٘مذب ري٥ٌم
(4)

. 

                                                                          

 (.4115(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  46(، واعمِمٙم٤مة  :828إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

(، 874ف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  . وصححصحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2)

 (.218واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  

(، وفمالل اجلٜمك٦م 3399سمٜمحقه. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ُم٤مضمف  رواه أمحد واسمـ صحٝمح: (1)

 (.829سمـ أيب قم٤مصؿ  ذم اري٩م اًمًٜم٦م ٓ

 ( سم٤مب ىمٌص اًمٙمذب وطمًـ اًمّمدق وومْمٚمف.3718(، وُمًٚمؿ  6854رواه اًمٌخ٤مري   (3)

رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي طمًـ صحٞمص، وصححف  صحٝمح: (1)

 (.4489(، وصحٞمص اجل٤مُمع  6822(، وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  3629إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  
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 وأقمدل إمم ُم٤م ٓ شمِمؽ ومٞمف.  ،اشمرك ُم٤م شمِمؽ ذم طمٚمف وَمٔمٛم٣مه:

ومكامذا ، ذم طمديثف اًمٓمقيؾ ذم ىمّم٦م هرىمؾ، ىمك٤مل هرىمكؾ: وقمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب 

٣م، افمٌدوا اهلل وضمده وٓ سممملىمقا زملف ؾملٝمئً »ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: ىمٚم٧م: ي٘مقل:  -طيٕمٜمل اًمٜمٌل -ي٠مُمريمؿ 

واسمرىمقا َم٣م يٗمقل آزم٣مؤىمؿ
(1)

شويٟمَمرٞم٣م زم٣ميمِمالة، وايمِمد  وايمٔمٖم٣مف وايمِمٙم٥م 
(2)

. 

َمـ ؽمٟمل اهلل سمٔم٣ملم، ايمُمٜم٣مدة زمِملد  » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ ؽمٜمٝمؾ زمـ ضمٛمٝمػ وهق زمدرّي  

شن َم٣مت فمعم همراؾمفإُمٜمداء، وزمٙمٕمف اهلل َمٛم٣مزل ايم
 (3)

 . 

ايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يٖمؼموم٣م، هم١من » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب طم٣ميمد ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام  

شصدوم٣م وزمٝمٛم٣م زمقرك هلام دم زمٝمٔمٜمام، وان ىمذزم٣م وىمتام حمٗم٦م زمرىمل٥م زملٝمٔمٜمام
(4)

أي ذهٌك٧م اًمؼميمك٦م ومل  

حيّمال إٓ قمغم اًمتٕم٥م. 

جمك٤مورة و ُمٜم٤مزل اًمِمكٝمداءو هب٤م اًمّم٤مدق درضم٦م اًمّمدي٘ملموُم٤م أقمٔمؿ اًمّمدق ُمـ طمًٜم٦م يٜم٤مل  

 اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمّم٤مدىملم. .إٟمٌٞم٤مء

أٞم٣م زفمٝمؿ زمٌٝم٦م دم وؽمط اجلٛم٥م ظمـ سمرك ايم٘مذب وإن ىمل٣من » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م  

ش٣مَم٣مزضًم 
(5)

. 

ر ومكدقم٤م سمٓمٝمكق طيمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌكل  :وم٣مل وفمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ احل٣مرث زمـ أيب ومراد ايمًٙمٚمل  

طمك٥م اهلل  :ىمٚمٜمك٤م َم٣م محٙم٘مؿ فمعم َم٣م همٔمٙملتؿ» :طومٖمٛمس يده ومتقو٠م ومتتٌٕمٜم٤مه ومحًقٟم٤مه وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

هم١من أضمٌٌتؿ أن حيٌ٘مؿ اهلل ورؽمقيمف همٟمدوا إذا ا تٚمٛمتؿ واصدومقا إذا ضملدشمتؿ وأضمًلٛمقا  :ورؾمقًمف ىم٤مل

شصمقار َمـ صم٣مورىمؿ
(6)

. 

 فمٙمٝمؽ َمل٣م هم٣مسملؽ َملـ أرزمع إذا ىمـ همٝمؽ همال» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر 

شايمدٞمٝم٣م ضمٖمظ أَم٣مٞم٥م وصد  ضمدي٧م وضمًـ طمٙمٝمٗم٥م وفمٖم٥م دم ؿمٔمٚم٥م
(7)

. 
                                                                          

 ٦م.أي ُم٤م ي٘مقل آسم٤مؤيمؿ ُمـ اًمنمك وقم٤ٌمدة همػم اهلل واًمت٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ وشمرك مجٞمع ظمّم٤مل اجل٤مهٚمٞم (2)

 إمم هرىمؾ.ط ( سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٌل 2884( سم٤مب يمٞمػ سمدء اًمقطمل، وُمًٚمؿ  8رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم. اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب :2:1رواه ُمًٚمؿ   (3)

 ( سم٤مب اًمّمدق ذم اًمٌٞمع واًمٌٞم٤من.2643(، وُمًٚمؿ  2:84رواه اًمٌخ٤مري   (1)

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم داود واًمؽمُمذي وطمًكٜمف واسمكـ ُم٤مضمكف رواه اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ورواه أسمق ضمًـ: (5)

 (.384(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  2575(، وصحٞمص اجل٤مُمع  5911صحٞمص أيب داود  

 (.3:39وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   رواه اًمٓمؼما) ضمًـ: (6)

ًمٌك٤م) ذم صكحٞمص . وصكححف إرواه أمحد واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) واًمٌٞمٝم٘مكل سم٠مؾمك٤مٟمٞمد طمًكٜم٦م صحٝمح: (7)

 (.844(، واًمّمحٞمح٦م  :3:3(،  2829(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  984اجل٤مُمع  
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ذو ايمٗمٙمل٤م » :ىمٚمٜم٤م ي٤م ٟمٌل اهلل ُمـ ظمػم اًمٜم٤مس ىمك٤مل :وم٣مل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

 :ىم٤مل ي٤م ٟمٌل اهلل ىمد قمرومٜم٤م اًمٚم٤ًمن اًمّم٤مدق ومكام اًم٘مٚمك٥م اعمخٛمكقم ىمك٤مل اظمخٚمقم وايمٙم٣ًمن ايمِم٣مد 

ايملذي ي٤م رؾمقل اهلل ومٛمـ قمغم أصمره ىم٤مل  :ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل يمذي ٓ إشمؿ همٝمف وٓ زمٕمل وٓ ضمًدايمتٗمل ايمٛمٗمل ا

ومٛمكـ قمكغم أصمكره  طُم٤م ٟمٕمرف هذا ومٞمٜم٤م إٓ راومع ُمقمم رؾمقل اهلل  :ىمٚمٜم٤م يُمٛمٟم ايمدٞمٝم٣م وحي٤م أطمرة

شأُم٤م هذه ومٗمٞمٜم٤م :ىمٚمٜم٤م شَم٠مَمـ دم طمٙمؼ ضمًـ» :ىم٤مل
(1)

 . 

فمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمِمد  هم١مٞمف َملع ايملػم ومهل٣م دم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ  

شاجلٛم٥م وإي٣مىمؿ وايم٘مذب هم١مٞمف َمع ايمٖمجقر ومه٣م دم ايمٛم٣مر
(2)

 . 

رأي٦م ايمٙمٝمٙم٥م رصمٙمكم أسمٝم٣مين وم٣مٓ رم ايمذي رأيتلف » :طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ؽمٚمرة زمـ صمٛمدب 

يُمؼ ؾمدومف هم٘مذاب ي٘مذب ايم٘مذزم٥م همتحٚملؾ فمٛملف ضمتلك سمٌٙملغ أهمل٣م  همٝمِملٛمع زملف ه٘ملذا إلم يلقم 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(3)

 . 

ضملدث ىملذب وإذا وفملد  إذا :آي٥م اظمٛم٣مهمؼ شمالث» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شأطمٙمػ وإذا فم٣مهد نمدر
(4)

.  

ُمـ اًمٙمكذب ُمك٤م اـمٚمكع : »طُم٤م يم٤من ُمـ ظمٚمؼ أسمٖمض إمم رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م  

شقمغم أطمد ُمـ ذاك سمٌمء ومٞمخرج ُمـ ىمٚمٌف طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ىمد أطمدث شمقسم٦م
(5)

. 

ويلؾ يمٙملذي »: ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل زمـ ضم٘مٝمؿ فمـ أزمٝمف فمـ صمده وفمـ هبز  

                                                                          

 =. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمصرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واًمٌٞمٝم٘مل وهذا ًمٗمٔمف وهق أشمكؿ صحٝمح: (2)

 (.3:42(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  43:2اجل٤مُمع  =

(، وصكحٞمص :495 ُم٤مضمكف  ص ؾمٜمـ اسمـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمرواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

 (.835(، وإدب اعمٗمرد  3:44(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  5183اجل٤مُمع  

  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :( سمكك٤مب ىمككقل اهلل شمٕمكك٤ممم6856 رواه اًمٌخكك٤مري  (3)

 .ا ذم إدبهٙمذا خمتًٍم  [:22اًمتقسم٦م:]

 .شوص٣مم وزفمؿ أٞمف َمًٙمؿوإن صعم » :وزاد ذم ُمًٚمؿ ذم رواي٦م ًمف( :6 وُمًٚمؿ (، 44 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

ُم٤م يم٤من ُمـ ظمٚمكؼ أسمٖمكض إمم  :ىم٤مًم٧م :رواه أمحد واًمٌزار واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف صحٝمح: (5)

ُمـ اًمٙمذب وًم٘مد يم٤من اًمرضمؾ يٙمذب قمٜمده اًمٙمذسم٦م ومام يكزال ذم ٟمٗمًكف طمتكك يٕمٚمكؿ أٟمكف ىمكد  طرؾمقل اهلل 

( 3163  ًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م(، وا3:52.وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  أطمدث ومٞمٝمك٤م شمقسم٦م

 سمٜمحقه.
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شحيدث زم٣محلدي٧م يمٝمّمحؽ زمف ايمٗمقم همٝم٘مذب ويؾ يمف ويؾ يمف
(1)

. 

شمالشم٥م ٓ ي٘مٙمٚمٜمؿ اهلل يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م وٓ يلزىمٝمٜمؿ »:طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شت٘مػموَمٙمؽ ىمذاب وفم٣م ؾ َمً وٓ يٛمٓمر إيمٝمٜمؿ وهلؿ فمذاب أيمٝمؿ ؾمٝمخ زانٍ 
(2)

. 

واقمٚمؿ أن اًمّمدق ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٔم٤مهر اًم٤ٌمـمـ واًمن واًمٕمالٟمٞم٦م وقمالُم٤مشمف ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚمك٥م إًمٞمكف.  

وهدايتف إمم اًمؼم واجلٜم٦م وومٞمف اًمٜمج٤مة، وأٟمف ي١مصمر ذم اًم٘مٚم٥م وومٞمف صح٦ٌم اًمٜمٌٞملم واًمِمٝمداء
(3)

. 

 فطٌ ايصرب -21
 .[100آل فمٚمران:] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: 

 .[32حمٚمد:] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ (4)ٺ  ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿ وومل٣مل سمٔمل٣ملم:

 . [255ايمٌٗمرة:] ﴾ڤ

 .[20ايمزَمر:] ﴾ىث يث حج مج جح مح جخ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 ٤م.ًمٞمس يقزن هلؿ وٓ يٙم٤مل هلؿ إٟمام يٖمرف هلؿ همرومً  وم٣مل إوزافمل:

 .وًمٙمـ يزادون قمغم ذًمؽ ،سمٚمٖمٜمل أٟمف ٓ حي٥ًم قمٚمٞمٝمؿ صمقاب قمٛمٚمٝمؿ ىمط ووم٣مل ازمـ صمري٨م:

يٕمٜمك ذم اجلٜم٦م ﴾ىث يث حج مج جح مح جخ ﴿ ووم٣مل ايمًدي:
(5)

. 

  :وذقم٤م: طمٌس اًمٜمٗمس قمغم صمالصم٦م أُمقر .احلٌس وايمِمػم يمٕم٥م:

 قمـ حم٤مرم اهلل، واًمث٤مًم٨م:قمغم أىمدار اهلل اعم١معم٦م.     :واًمث٤م) ،قمغم ـم٤مقم٦م اهللإول: 

 أٞمقاع ايمِمػم ايمتل ذىمره٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ:

اهلل ٕن اًمٓم٤مقم٦م صم٘مٞمٚمك٦م قمكغم اًمكٜمٗمس شمّمكٕم٥م قمكغم أن يّمؼم اإلٟم٤ًمن قمغم ـم٤مقم٦م  إَمر إول:

رء ُمـ اًمٕمجز واًمتٕم٥م  ناإلٟم٤ًمن ويمذًمؽ رسمام شمٙمقن صم٘مٞمٚم٦م قمغم اًمٌدن سمحٞم٨م يٙمقن ُمع اإلٟم٤ًم

                                                                          

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب داود رواه أسمكق داود واًمؽمُمكذي وطمًكٜمف واًمٜمًك٤مئل واًمٌٞمٝم٘مكل ضمًلـ: (2)

 (.3426(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  1::5 

ٓ يٛمٓمر اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م إلم ايمُملٝمخ ايملزاين وٓ ايمٔمجلقز » :اًمٓمؼما) ذم إوؾمط وًمٗمٔمف(. و218 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 .اًمٗم٘مػم :اًمٕم٤مئؾ. وش٥مايمزاٞمٝم

 (.76ص:  3اٟمٔمر وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  ج (3)

 ًمٜمٌٚمقيمؿ: أي ًمٜمختؼميمؿ. (1)

 ( شمٗمًػم ؾمقرة اًمزُمر.73ص   5شمٗمًػم اسمـ يمثػم ج  (5)
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 .٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م يمٛم٠ًمًم٦م اًمزيم٤مة وُم٠ًمًم٦م احل٩مويمذًمؽ أيًْم 

مم ُمٕم٤مٟمك٤مة ىمك٤مل اهلل إصؼم واعمٝمؿ أن اًمٓم٤مقم٤مت ومٞمٝم٤م ُمـ اعمِم٘م٦م قمغم اًمٜمٗمس واًمٌدن ومتحت٤مج إمم  

 . [100آل فمٚمران: ] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ :شمٕم٤ممم

ٕن  ;ٟمٗمًكف قمكام طمكرم اهلل قمٚمٞمكف  ناًمّمؼم قمـ حم٤مرم اهلل سمحٞمك٨م يٙمكػ اإلٟمًك٤م إَمر ايمث٣مين: 

اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًكقء شمكدقمق إمم اًمًكقء ومٞمّمكؼّم اإلٟمًك٤من ٟمٗمًكف.  ُمثكؾ اًمٙمكذب واًمٖمكش ذم 

وذب اخلٛمر واًمنىم٦م وُم٤م أؿمٌف  ذًمؽ  ُمـ  ٤مرسم٤م أو همػمه واًمزٟماعمٕم٤مُمالت وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ سم٤مًم

٤م إمم ُمٕم٤مٟم٤مة وحيتك٤مج إمم قمٜمٝم٤م طمتك ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م وهذا حيت٤مج أيًْم  ناعمٕم٤ميص اًمٙمثػمة ومٞمحٌس اإلٟم٤ًم

 يمػ اًمٜمٗمس واهلقى.

 نومٝمق اًمّمؼم قمغم أىمدار اهلل اعم١معمك٦م ٕن أىمكدار اهلل قمكز وضمكؾ قمكغم اإلٟمًك٤م أَم٣م إَمر ايمث٣ميم٧م: 

 ١معم٦م.ُمالئٛم٦م وُم

 واًمِمٙمر ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت  وم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمقع إول. ،حتت٤مج إمم اًمِمٙمر اظمال ٚم٥م:

ومٞمٌتغم اإلٟم٤ًمن ذم سمدٟمف يٌتغم ذم ُم٤مًمف يٗم٘مكده. يٌكتغم ذم أهٚمكف  ،نسمحٞم٨م ٓ شمالئؿ اإلٟم٤ًم وَم٠مظم٥م:

قمكام  ومٞمّمؼم اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف .ويٌتغم ذم جمتٛمٕمف اعمٝمؿ أن أٟمقاع اًمٌالي٤م يمثػمة حتت٤مج إمم صؼم وُمٕم٤مٟم٤مة

 حيرم قمٚمٞمف ُمـ إفمٝم٤مر اجلزع سم٤مًمٚم٤ًمن أو سم٤مًم٘مٚم٥م أو سم٤مجلقارح.

   قمٜمد طمٚمقل اعمّمٞم٦ٌم ًمف أرسمع طم٤مٓت: نٕن اإلٟم٤ًم  

 أن يتًخط إُم٤م سم٘مٚمٌف أو سمٚم٤ًمٟمف أو ضمقارطمف. :احل٣مل إولم 

أن يٙمقن ذم ىمٚمٌف رء قمغم رسمف ُمـ اًمًخط واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ويِمٕمر ويمك٠من : سم٤مًم٘مٚم٥م اًمتًخط-2

 ذه اعمّمٞم٦ٌم. اهلل ىمد فمٚمٛمف هب

ي٤م وياله ي٤م صمٌقراه وأن ي٥ًم اًمدهر ومٞمك١مذي اهلل  ،وم٠من يدقمقا سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر :وأُم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن-1

قمز وضمؾ وُم٤م أؿمٌٝمف.

ُمثؾ أن يٚمٓمؿ ظمده أو يّمٗمع رأؾمف أو يٜمتػ ؿمٕمره أو يِمؼ صمقسمف وُمك٤م  :سم٤مجلقارح اًمتًخط-3

 يٜمجقا ُمـ اعمّمٞم٦ٌم سمكؾ ًمٕملم اًمذيـ طمرُمقا ُمـ اًمثقاب ومل٤مأؿمٌف هذا. هذا طم٤مل اًمًخط طم٤مل اهل

اًمذيـ ايمتًٌقا اإلصمؿ. ومّم٤مر قمٜمدهؿ ُمّمٞمٌت٤من ُمّمٞم٦ٌم ذم اًمديـ سم٤مًمًخط وُمّمكٞم٦ٌم ذم اًمكدٟمٞم٤م عمك٤م 

 .أشم٤مهؿ مم٤م ي١معمٝمؿ

ن إ ٓ حيٌٝمك٤م وٓ حيك٥م، هق يٙمره اعمّمٞم٦ٌم ووم٤مًمّمؼم قمغم اعمّمٞم٦ٌم سم٠من حيٌس ٟمٗمًف احل٣ميم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م:

هلل وٓ يٗمٕمؾ سمجقارطمف ُم٤م يٖمْمك٥م اهلل وىمٕم٧م ًمٙمـ يّمؼم ٟمٗمًف ٓ يتحدث سم٤مًمٚم٤ًمن سمام يًخط ا
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 ا. ص٤مسمر ًمٙمٜمف يم٤مره هل٤م.وٓ يٙمقن ذم ىمٚمٌف قمغم اهلل رء أسمدً 

٤م صدره هبذه اعمّمٞم٦ٌم ويكرى هبك٤م روك٤مء ُمٜمنمطًم  نسم٠من يٙمقن اإلٟم٤ًم ٤ماًمرو واحل٣مل ايمث٣ميمث٥م:  

 ٤م ويم٠مٟمف مل يّم٥م هب٤م.شم٤مُم  

ًمّمكالة واًمًكالم إذا رأى ُمك٤م اًمِمٙمر ومٞمِمٙمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م ويم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف ا واحل٣مل ايمرازمٔم٥م: 

شاحلٚمد هلل فمعم ىمؾ ضم٣مل»يٙمره ىم٤مل: 
(1)

 . 

وهلذا يذيمر  .ومٞمِمٙمر اهلل ُمـ أضمؾ أن اهلل يرشم٥م ًمف ُمـ اًمثقاب قمغم هذه اعمّمٞم٦ٌم أيمثر مم٤م أص٤مسمف 

يمٞمػ حتٛمكديـ  :وم٘م٤مًمقا هل٤م ،قمـ سمٕمض اًمٕم٤مسمدات أهن٤م أصٞم٧ٌم ذم أصٌٕمٝم٤م ومحٛمدت اهلل قمغم ذًمؽ

إن طمالوة أضمره٤م أٟمًتٜمل ُمرارة صؼمه٤م :أص٤مسمف ىم٤مًم٧ماهلل واإلصٌع ىمد أص٤مسمف ُم٤م 
(2)

. 

٣م َٕمر اظم٠مَمـ إن أَمره ىمٙمف يمف طملغم، فمجًٌ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ صٜمٝم٤م زمـ ؽمٛم٣من  

ن أص٣مزمتف ضاء صػم هم٘م٣من إيمف وطمغًما  ٓ يمٙمٚم٠مَمـ: إن أص٣مزمتف  هاء ؾم٘مر هم٘م٣منإ ويمٝمس ذيمؽ ٕضمد

شيمف اطمغمً 
(3)

. 

 ط٤م ُمـ إٟمّمك٤مر ؾمك٠مًمقا رؾمكقل اهلل أن ٟم٤مؾًم  :٣من اخلدري  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد زمـ َم٣ميمؽ زمـ ؽمٛم

َمل٣م ىمل٣من » :طمتك ٟمٗمد ُم٤م قمٜمده وم٘م٤مل هلؿ طملم أٟمٗمؼ يمؾ رء سمٞمده، صمؿ ؾم٠مًمقه وم٠مقمٓم٤مهؿ ،وم٠مقمٓم٤مهؿ

فمٛمدي َمـ طمغم همٙمـ أدطمره فمٛم٘مؿ، وَمـ يًتٔمٖمػ ئمٖمف اهلل، وَملـ يًلتٕمـ يٕمٛملف اهلل، وَملـ يتِملػم 

شَمـ ايمِمػم أوؽمعطمغًما و يِمػمه اهلل، وَم٣م أفمْمك أضمد فمْم٣مء
(4)

. 

أن ُمـ يٛمتٜمع قمـ اًم١ًمال جي٤مزيف اهلل قمغم اؾمتٕمٗم٤مومف سمّمٞم٤مٟم٦م وضمٝمف، ودومع وم٤مىمتكف،  احلدي٧م: كوَمٔمٛم

وُمـ يًتٖمـ سم٤مهلل قمٛمـ ؾمقاه، وم٢مٟمف يٕمٓمٞمف ُم٤م يًتٖمٜمل سمف قمـ اًم١ًمال، وخيٚمكؼ ذم ىمٚمٌكف اًمٖمٜمكك، وُمكـ 

ٛمٙمٜمف ُمـ ٟمٗمًف طمتكك يٕم٤مًم٩م ٟمٗمًف قمغم شمرك اًم١ًمال، ويّمػم إمم أن حيّمؾ ًمف اًمرزق، وم٢مٟمف ي٘مقيف، وي

شمٜم٘م٤مد ًمف، ويذقمـ ًمتحٛمؾ اًمِمدة، ومٕمٜمد ذاك يٙمقن اهلل ُمٕمف، ومٞمٔمٗمر سمٛمٓمٚمقسمف 
(5)

. 

: إذا ازمتٙمٝمل٦م فمٌلدي إن اهلل فمز وصمؾ وم٣مل» ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

                                                                          

 (.5838(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4914 ُم٤مضمف  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـُم٤مضمف  رواه اسمـ ضمًـ: (2)

 (.92-:8/ ص: 2ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ص:  ج (1)

 ( سم٤مب اعم١مُمـ أُمره يمٚمف ظمػم.:::3رواه ُمًٚمؿ   (3)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٕمٗمػ واًمّمؼم.2146ؾمتٕمٗم٤مف قمـ اعم٠ًمًم٦م، وُمًٚمؿ  ( سم٤مب ا2511ٓرواه اًمٌخ٤مري   (1)

 (.53قمغم احلدي٨م. ذم ري٤مض اًمّم٤محللم ص    إرٟم٤مؤوطاٟمٔمر شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞم: ؿمٕمٞم٥م  (5)
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شيريد قمٞمٜمٞمف- زمحٌٝمٌتٝمف همِمػم فمقوتف َمٛمٜمام اجلٛم٥م
(1)

. 

 :وم٘مٚمك٧م ؟: أٓ أريؽ اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜمك٦مىم٤مل زم اسمـ قم٤ٌمس  وم٣مل: حوفمـ فمْم٣مء زمـ أيب رزم٣م

) أشمٙمِمػ، وم٤مدع اهلل شمٕمك٤ممم زم إوم٘م٤مًم٧م:إ) أسع و طهذه اعمرأة اًمًقداء أشم٧م اًمٜمٌل  :سمغم، ىم٤مل

أصكؼم،  :وم٘م٤مًمك٧مش ؽإن ؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م. وان ؾملئ٦م دفملقت اهلل سمٔمل٣ملم أن ئم٣مهمٝمل»ىم٤مل: 

شوم٘م٤مًم٧م: إ) أشمٙمِمػ، وم٤مدع اهلل أن ٓ أشمٙمِمػ، ومدقم٤م هل٤م
(2)

 . 

َمل٣م يِملٝم٤م اظمًلٙمؿ َملـ ٞمِمل٤م» ومل٣مل: طفمـ ايمٛمٌلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد وأيب هريرة 
(3)

وٓ  

وصلل٤م
(4)

وٓ هللؿ وٓ ضمللزن وٓ أذى وٓ نمللؿ، ضمتللك ايمُمللقىم٥م يُملل٣مىمٜم٣م إٓ ىمٖمللر اهلل هبلل٣م َمللـ  

شطمْم٣مي٣مه
(5)

. وذم احلدي٨م أن إُمراض وهمػمه٤م ُمـ اعم١مذي٤مت اًمتل شمّمٞم٥م اعم١مُمـ هل ُمٓمٝمكرة 

 ُمٓمٝمرة ُمـ اًمذٟمقب.

َم٣م يزال ايمٌالء زم٣مظم٠مَمـ واظم٠مَمٛم٥م دم ٞمٖمًلف وويملده » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

شوَم٣ميمف ضمتك يٙمٗمك اهلل سمٔم٣ملم وَم٣م فمٙمٝمف طمْمٝمئ٥م
(6)

. 

ٟمكؽ إوهق يققمؽ وم٘مٚمك٧م: يك٤م رؾمكقل اهلل  طدظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل » وم٣مل: وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

ًمكؽ ىمٚمك٧م: ذًمكؽ أن  شأصمؾ إين أوفمؽ ىملام يقفملؽ رصملالن َملٛم٘مؿ»ا ىم٤مل: ٤م ؿمديدً شمققمؽ وقمٙمً 

ىمذيمؽ َم٣م َمـ َمًلٙمؿ يِملٝمٌف أذى، ؾملقىم٥م هملام همقومٜمل٣م إٓ ىمّٖملر اهلل هبل٣م  أصمؾ ذيمؽ»ىم٤مل:  ؟أضمريـ

شايمُمجرة ورومٜم٣م ؽمٝمئ٣مسمف، وضمْم٦م فمٛمف ذٞمقزمف ىمام حتط  
(7)

 . 

٣م ازملتالهؿ، همٚملـ ن اهلل سمٔم٣ملم إذا أضم٤م ومقَمً إإن فمٓمؿ اجلزاء َمع فمٓمؿ ايمٌالء، و» :طووم٣مل ايمٛمٌل 

                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ ُمـ ذه٥م سمٍمه.:643رواه اًمٌخ٤مري   (2)

خ٤مري   (1) ـ اًمريص، وُمًٚمؿ  6439رواه اًٌم ـ يٍمع ُم ـ ُمرض.3687( سم٤مب ومْمؾ ُم ف ُم ـ ومٞمام يّمٌٞم  ( سم٤مب صمقاب اعم١مُم

 سمٗمتحتلم: اًمتٕم٥م. شاًمٜمّم٥م » (3)

 اعمرض. شاًمقص٥م» (1)

( سم٤مب صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ 3684( سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض، وُمًٚمؿ  6429رواه اًمٌخ٤مري   (5)

 ذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م. ُمـ ُمرض أو طمزن أو ٟمحق

طمًـ صحٞمص، واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ. وصححف ىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (6)

(، واًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م 6926( وصكحٞمص اجلك٤مُمع  ::34وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  

 3391.) 

( سمك٤مب صمكقاب 3682ٚمؿ  ( سم٤مب أؿمد اًمٜم٤مس سمالء إٟمٌٞم٤مء صمؿ إول وم٤مٕول، وُمًك6435رواه اًمٌخ٤مري   (7)

 اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن أو ٟمحق ذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م.
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شريض همٙمف ايمرى، وَمـ ؽمخط همٙمف ايمًخط
(1)

. 

يٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: َم٣م يمٔمٌدي اظم٠مَمـ فمٛملدي صملزاء إذا » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شومٌّم٦م صٖمٝمف َمـ أهؾ ايمدٞمٝم٣م شمؿ أضمتًٌف إٓ اجلٛم٥م
(2)

  . 

 ،أٟمكف يكقومٞمٝمؿ أضمكرهؿ سمٖمكػم طمًك٤مب ،وًم٘مد وٛمـ اًمرب اًمٙمريؿ ًمٚمّم٤مسمريـ ذم حمٙمؿ يمت٤مسمكف

ڀڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ :اعمٌككلم وم٘مكك٤مل شمٕمكك٤ممموومتحككف  ،وٟمٍمككه اًمٕمزيككز ،وأظمككؼم أٟمككف ُمٕمٝمككؿ هبدايتككف

وومك٤مزوا هبك٤م  ،أظمكرةسمرون هبذه اعمٕمّٞم٦م سمخػم اًمدٟمٞم٤م و، ومٔمٗمر اًمّم٤م[16ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ٺ ٺ

 سمٜمٕمٛمف اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة.

 -وسم٘مقًمف اهتدى اعمٝمتدون-وضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ ُمٜمقـم٦م سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

 .[11ايمًجدة:] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

ى ائ ائ ەئ  ﴿ :ا سمكك٤مًمٞمٛملم وم٘مكك٤مل شمٕمكك٤ممموأظمككؼم أن اًمّمككؼم ظمككػم ٕهٚمككف ُم١ميمككدً 

 . [216ايمٛمحؾ:]﴾ەئ

ى  ﴿وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم:  ،وأظمؼم أن ُمع اًمّمؼم واًمت٘مقى ٓ يي يمٞمد اًمٕمدو وًمق يمك٤من ذا شمًكٚمٞمط

وأظمكؼم   .[210آل فمٚمران:] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ڳ ڱ ﴿واًمتٛمٙمكلم، وم٘مك٤مل:  ًمٕمكزِّ قمـ ٟمٌٞمف يقؾمػ اًمّمديؼ أن صؼمه وشم٘مقاه، وّصاله إمم حمكؾ ا

وقمٚمككؼ اًمٗمككالح سم٤مًمّمككؼم  .[90يقؽمللػ:] ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم: ،واًمت٘مقى ومٕم٘مؾ ذًمؽ ُمٜمف اعم١مُمٜمكقن

وأظمكؼم أن حمٌتكف ٕهٚمكف، وذم ذًمكؽ أقمٔمكؿ  .[100آل فمٚمران:] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[216آل فمٚمران: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ﴿ شمرهمٞم٥م ًمٚمراهمٌلم، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

سمنم اًمّم٤مسمريـ سمثالث يمؾ ُمٜمٝم٤م ظمػم مم٤م قمٚمٞمكف أهكؾ اًمكدٟمٞم٤م يتح٤مؾمكدون، وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم:  وًم٘مد

 .[256 ،255ايمٌٗمرة:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ﴿

وأوص قم٤ٌمده سم٤مٓؾمكتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمكؼم واًمّمكالة قمكغم ٟمقائك٥م اًمكدٟمٞم٤م واًمكديـ، وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم:  

 . [15ايمٌٗمرة:] ﴾ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿
                                                                          

طمدي٨م طمًـ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  :وىم٤مل اًمؽمُمذيُم٤مضمف  رواه اًمؽمُمذي واسمـ ضمًـ: (2)

( قمكـ 2677(، اًمًٚمًٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  4518(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3221(، وصحٞمص اجل٤مُمع  34:7 

 أٟمس.  

 ( سم٤مب اًمٕمٛمؾ اًمذي يٌتٖمك سمف وضمف اهلل.7171رواه اًمٌخ٤مري   (1)
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قمـ اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م ٓ يٜم٤مهل٤م إٓ أوًمقا اًمّمكؼم اعم١مُمٜمكقن  ضاسمف واإلقمراوأظمؼم أن اًمرهم٦ٌم ذم صمق 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ﴿ :وم٘مكك٤مل شمٕمكك٤ممم

 .  [80ايمٗمِمص:] ﴾گ ڳ

ڱ  ﴿وأظمؼم شمٕم٤ممم أٟمف رومع اًمًٞمئ٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ دمٕمكؾ اعمزكء يم٠مٟمكف وزم محكٞمؿ، وم٘مك٤مل:  

ا ا ُم١ميمكدً ف ظمكؼمً . وأظمؼم ؾمكٌح٤مٟم[35همِمٙم٦م:] ﴾   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ﴿سم٤مًم٘مًككككؿ: 

 .[3-2ايمٔمٌم:] ﴾ٺ ٺ ٺ

وقمٚمؼ اعمٖمٗمرة وإضمر سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص واًمّمؼم، وذًمؽ قمغم ُمكـ ينكه قمٚمٞمكف يًكػم، وم٘مك٤مل: 

 . [22هقد:] ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ وأظمؼم أن اًمّمؼم واعمٖمٗمرة ُمـ اًمٕمزائؿ اًمتل دم٤مرة أرسم٤مهب٤م ٓ شمٌقر، وم٘مك٤مل:

 .[13ايمُمقرى:] ﴾ی ی ی جئ حئ

ومخػم قمٞمش أدريمف اًمًٕمداء سمّمكؼمهؿ، وشمرىمكقا إمم أقمكغم اعمٜمك٤مزل سمِمكٙمرهؿ، ومًك٤مروا سمكلم  

ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمكف ُمكـ يِمك٤مء، واهلل ذو اًمٗمْمكؾ و ضمٜم٤مطمل اًمّمؼم واًمِمٙمر إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ،

اًمٕمٔمٞمؿ 
(1)

. 

اجلٛمٞمؾ، واًمّمكٗمص اجلٛمٞمكؾ واهلجكر ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: اًمّمؼم  ووم٣مل ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رمحف اهلل:

 اجلٛمٞمؾ. 

اًمذي ٓ ؿمٙمقى ومٞمف وٓ ُمٕمف، واًمّمٗمص اجلٛمٞمؾ هق اًمذي ٓ قمت٤مب ُمٕمف، وايمِمػم اجلٚمٝمؾ هق: 

ى ُمٕمفواهلجر اجلٛمٞمؾ هق اًمذي ٓ أذً 
(2)

. 

ٓ يٕمٓمٞمكف اهلل قمكز وضمكؾ إٓ ًمٕمٌكد يمكريؿ  ،يمٜمز ُمـ يمٜمقز اخلػم اًمّمؼم ووم٣مل احلًـ ايمٌٌمي: 

ی جئ  ﴿ :وومٞمٝمك٤م ،لم ذم ضمٞمٌف رىمٕم٦م خيرضمٝم٤م يمؾ ؾمك٤مقم٦م ومٞمٓم٤مًمٕمٝمك٤مويم٤من سمٕمض اًمٕم٤مروم .قمٜمده

[18 ]ايمْمقر: ﴾حئ مئ ىئيئ
(3)

 . 

                                                                          

 (.42 ،29ُم٤مم اعمح٘مؼ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ص:  ًمإل شقمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ»يٜمٔمر  (2)

 (.3:8ص  3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ   ج (1)

 -دُمِمككؼ –٤من ُمٙمتٌكك٦م دار اًمٌٞمكك .(. ط379خمتٍمكك ُمٜمٝمكك٤مج اًم٘م٤مصككديـ / اسمككـ ىمداُمكك٦م اعم٘مككدد.  ص:  (3)

 م.2:89-هك24:9
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 نًُات ٜكٛهلٔ َٔ زأ٣ َبت٢ًفطٌ  -22
احلٚملد هلل ايملذي  :َمـ رأى ص٣مضم٤م زمالء همٗم٣مل» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل    أيب هريرةو فمـ فمٚمر

شؽ ايمٌالء مل يِمٌف ذيمفمعم ىمثغم ممـ طمٙمؼ سمٖمّمٝماًل  فم٣مهم٣مين مم٣م ازمتالك زمف وهمّمٙمٛمل
(1)

 . 

 ضُٝا ملٔ ابتًٞ يف ْفط٘ أٚ َاي٘ ع٢ً ايبال٤  ايصرب فطٌ -23 
ايمْمٜمقر ؾمْمر اإليامن واحلٚمد هلل متأل اظمٝمزان »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب َم٣ميمؽ إؾمٔمري 

وؽمٌح٣من اهلل واحلٚمد هلل متمن أو متأل َم٣م زمكم ايمًامء وإرض وايمِمالة ٞملقر وايمِملدوم٥م زمرهل٣من وايمِملػم 

شوايمٗمرآن ضمج٥م يمؽ أو فمٙمٝمؽ ىمؾ ايمٛم٣مس يٕمدو هم٣ٌم ع ٞمٖمًف همٚمٔمتٗمٜم٣م أو َمقزمٗمٜم٣م وٝم٣مء
(2)

  . 

وَمـ يتِمػم يِمػمه اهلل وَمل٣م أفمْملل أضملد » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

شوأوؽمع َمـ ايمِمػمطمغًما  فمْم٣مء
(3)

.  

اًمّمؼم ٟمّمػ اإليامن واًمٞم٘ملم اإليامن يمٚمف  :ىم٤مل قمٌد اهلل :وفمـ فمٙمٗمٚم٥م وم٣مل    
(4)

 . 

٣م َٕمر اظم٠مَمـ إن أَمره يملف ىمٙملف طملغم فمجًٌ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ صٜمٝم٤م ايمروَمل  

 يمف وإن أص٣مزمتف ضاء صلػم هم٘مل٣منطمغًما  ويمٝمس ذيمؽ ٕضمد إٓ يمٙمٚم٠مَمـ إن أص٣مزمتف هاء ؾم٘مر هم٘م٣من

شيمفطمغًما 
(5)

. 

ٖمٝمئٜم٣م َمثؾ اظم٠مَمـ ىمٚمثؾ اخل٣مَم٥م َمـ ايمزرع سم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ  

شايمريح سمٌمفمٜم٣م َمرة وسمٔمدهل٣م أطمرى ضمتك هتٝم٨م
(6)

 . 

 :ىمٚمك٧م يك٤م رؾمكقل اهلل أي اًمٜمك٤مس أؿمكد سمكالء ىمك٤مل :وم٣مل وفمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد فمـ أزمٝمف  

٣م اؾمتد زمالؤه وإن ىمل٣من شمؿ إَمثؾ هم٣مَٕمثؾ يٌتعم ايمرصمؾ فمعم ضم٤ًم ديٛمف هم١من ىم٣من ديٛمف صٙمًٌ  إٞمٌٝم٣مء»

                                                                          

. وصكححف اسمكـ قمٛمكر ورواه اسمـ ُم٤مضمف ُمكـ طمكدي٨م طمًـ همري٥مىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (2)

 (.44:3(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  4542إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء.334  رواه ُمًٚمؿ (1)

 ( سم٤مب ومْمؾ اًمتٕمٗمػ واًمّمؼم.2164  وُمًٚمؿؾمتٕمٗم٤مف قمـ اعم٠ًمًم٦م، ( سم٤مب ا2511ٓ رواه اًمٌخ٤مري  (3)

. رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ورواشمف رواة اًمّمكحٞمص وهكق ُمقىمكقف وىمكد رومٕمكف سمٕمْمكٝمؿ صحٞمص ُمقىمقف(:  (1)

 (.44:8وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 ( سم٤مب اعم١مُمـ أُمره يمٚمف ظمػم.:::3  رواه ُمًٚمؿ (5)

ضمتلك يٟمسمٝملف أصمٙملف »: وذم روايك٦مجر إرز. ( سم٤مب ُمثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع وُمثؾ اًمٙم٤مومر يمِم3921  رواه ُمًٚمؿ (6)

 .شوَمثؾ ايم٘م٣مهمر ىمٚمثؾ إرزة اظمجدزم٥م فمعم أصٙمٜم٣م ٓ يِمٝمٌٜم٣م رء ضمتك ي٘مقن اٞمجٔم٣مهمٜم٣م َمرة واضمدة
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ػمح ايمٌالء زم٣ميمٔمٌد ضمتلك يٚمًمل فملعم إرض وَمل٣م فمٙمٝملف دم ديٛمف روم٥م ازمتاله اهلل فمعم ضم٤ًم ديٛمف همام ي

شطمْمٝمئ٥م
(1)

. 

وهق ُمققمقك قمٚمٞمف ىمٓمٞمٗم٦م ومقوع يده  طأٟمف دظمؾ قمغم رؾمقل اهلل  اخلدري وقمـ أيب ؾمٕمٞمد 

إٞم٣م ىمذيمؽ يُمدد فمٙمٝمٛم٣م ايملٌالء ويّمل٣مفمػ يمٛمل٣م » ىم٤مل: !٤مك ي٤م رؾمقل اهللُم٤م أؿمد مُحا  :ومقق اًم٘مٓمٞمٗم٦م وم٘م٤مل

 شايمٔمٙملامء» :ىمك٤مل ؟صمؿ ُمـ :ىم٤مل شإٞمٌٝم٣مء» :ىم٤مل ؟ؿمد اًمٜم٤مس سمالءي٤م رؾمقل اهلل ُمـ أ :صمؿ ىم٤مل شإصمر

ايمِم٣محلقن ىم٣من أضمدهؿ يٌتعم زم٣ميمٗمٚمؾ ضمتك يٗمتٙمف ويٌتعم أضمدهؿ زم٣ميمٖمٗمر ضمتلك َمل٣م » :ىم٤مل ؟صمؿ ُمـ :ىم٤مل

ش٣م زم٣ميمٌالء َمـ أضمدىمؿ زم٣ميمٔمْم٣مءجيد إٓ ايمٔم٣ٌمءة يٙمًٌٜم٣م وٕضمدهؿ ىم٣من أؾمد همرضًم 
(2)

. 

د أهؾ ايمٔم٣مهمٝم٥م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ضمكم ئمْمك أهؾ ايملٌالء يق» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

شايمثقاب يمق أن صمٙمقدهؿ ىم٣مٞم٦م ومرو٦م زم٣مظمٗم٣مريض
(3)

. 

شيِم٤م َمٛمفطمغًما  َمـ يرد اهلل زمف» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة  
(4)

. 

٣م ازمتالهؿ همٚمـ صػم همٙملف ايمِملػم إذا أضم٤م اهلل ومقَمً » :وم٣مل طوفمـ حمٚمقد زمـ يمٌٝمد أن رؽمقل اهلل  

شهمٙمف اجلزعوَمـ صمزع 
(5)

 . 

٣م وإن اهلل سمٔم٣ملم إذا أضم٤م ومقَمً  إن فمٓمؿ اجلزاء َمع فمٓمؿ ايمٌالء» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس  

شازمتالهؿ همٚمـ ريض همٙمف ايمرو٣م وَمـ ؽمخط همٙمف ايمًخط
(6)

 . 

إن ايمرصمؾ يمٝم٘مقن يمف فمٛمد اهلل اظمٛمزيم٥م هملام يٌٙمٕمٜمل٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شف زمام ي٘مره ضمتك يٌٙمٕمف إي٣مه٣مزمٔمٚمؾ همام يزال يٌتٙمٝم
(7)

. 

                                                                          

طمًكـ صكحٞمص. وصكححف إًمٌك٤م) ذم ىم٤مل: طمدي٨م واًمؽمُمذي و رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م صحٝمح: (2)

 (.3::صحٞمص اجل٤مُمع:  (، و34:9(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  5134 ُم٤مضمف  صحٞمص اسمـ

صكحٞمص  :رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مب اعمرض واًمٙمٗم٤مرات واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمكف وىمك٤مل صحٝمح: (1)

(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م 6::. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  قمغم ذط ُمًٚمؿ وًمف ؿمقاهد يمثػمة

 (.621(، وإدب اعمٗمرد  4514 

 شم٘مدم. ضمًـ: (3)

 .يقضمف إًمٞمف ُمّمٞم٦ٌم ويّمٞمٌف سمٌالء: يّم٥م ُمٜمف أيو (،6432 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

. وصكححف واظمتٚمكػ ذم ؾمكامقمف ُمٜمكفط رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت وحمٛمقد سمكـ ًمٌٞمكد رأى اًمٜمٌكل  صحٝمح: (5)

 (.4517(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2817إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي . وطمًكٜمف إًمٌك٤م)طمًكـ همريك٥مىم٤مل: طمدي٨م رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي و ضمًـ: (6)

 (.257(، اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  2677(، واعمِمٙم٤مة  3221(، وصحٞمص اجل٤مُمع  34:7 

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع رواه أسمق يٕمغم واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ُمـ ـمري٘مف وهمػممه٤م صحٝمح: (7)
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َم٣م يِمٝم٤م اظم٠مَمـ َملـ ٞمِمل٤م وٓ وصل٤م » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل   أيب هريرةو وفمـ أيب ؽمٔمٝمد  

شضمتك ايمُمقىم٥م يُم٣مىمٜم٣م إٓ ىمٖمر اهلل هب٣م َمـ طمْم٣مي٣مه ى وٓ نمؿ  وٓ هؿ وٓ ضمزن وٓ أذً 
(1)

. 

ظم٠مَمٛم٥م دم ٞمٖمًف وويملده َم٣م يزال ايمٌالء زم٣مظم٠مَمـ وا» :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شوَم٣ميمف ضمتك يٙمٗمك اهلل سمٔم٣ملم وَم٣م فمٙمٝمف طمْمٝمئ٥م
(2)

. 

شوص٤م اظم٠مَمـ ىمٖم٣مرة خلْم٣مي٣مه» :ي٘مقل ط ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل :وم٣مل  فوفمٛم   
(3)

. 

إذا اؾمت٘مك ايمٔمٌد اظم٠مَمـ أطمٙمِمف اهلل َمـ ايمذٞمقب ىملام » :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م أيّم٣م  

شخيٙمص ايم٘مغم طم٧ٌم احلديد
(4)

. 

 ٚايطكِ ملٔ صرب ٚاستطب املسض ب يبال٤ا فطٌ -24
إذا َمرض ايمٔمٌد أو ؽم٣مهمر ىمت٤م يمف َمثؾ َم٣م ىمل٣من » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك  

ش٣م صحٝمًح ئمٚمؾ َمٗمٝماًم 
(5)

 . 

َم٣م َمـ أضمد َمـ ايمٛم٣مس يِم٣مب زملٌالء دم صمًلده » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر  

اىمتٌقا يمٔمٌدي دم ىمؾ يقم ويمٝمٙم٥م َم٣م ىم٣من ئمٚمؾ َملـ  :ٖمٓمقٞمف وم٣ملإٓ أَمر اهلل فمز وصمؾ اظمال ٘م٥م ايمذيـ حي

                                                                          

 (.::26(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  4519(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2736 

ُم٤م يّمٞم٥م اعم١مُمـ ُمـ وص٥م وٓ ٟمّمك٥م وٓ ؾمك٘مؿ » :وًمٗمٔمف(، 3684 وُمًٚمؿ ، (6429  رواه اًمٌخ٤مري (2)

  .اعمرض: اًمقص٥مو اًمتٕم٥م اًمٜمّم٥م:. شإٓ يمٗمر سمف ُمـ ؾمٞمئ٤مشمف وٓ طمزن طمتك اهلؿ هيٛمف

ٓ يِمٝم٤م اظم٠مَمـ ؾمقىم٥م همام همقومٜم٣م إٓ ٞمٗمص اهلل هب٣م َمـ طمْمٝمئتف ودم أطملرى إٓ رهمٔملف اهلل هبل٣م » وذم رواي٦م عمًٚمؿ:

ك وهكؿ وهكل سمٛمٜمًك دظمؾ ؿم٤ٌمب ُمـ ىمريش قمغم قم٤مئِم٦م  :وذم أظمرى ًمف ىم٤مل شْمٝمئل٥مدرصم٥م وضمط فمٛمف هب٣م طم

ومالن ظمر قمغم ـمٜم٥م ومًٓم٤مط ومٙمك٤مدت قمٜم٘مكف أو قمٞمٜمكف أن شمكذه٥م  :ىم٤مًمقا ؟ُم٤م يْمحٙمٙمؿ :يْمحٙمقن وم٘م٤مًم٧م

َم٣م َمـ َمًٙمؿ يُم٣مك زمُمقىم٥م همام همقومٜم٣م إٓ ىمت٦ٌم يمف هبل٣م » :ىم٤ملط ٓ شمْمحٙمقا وم٢م) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مًم٧م

 .ش٣م طمْمٝمئ٥مدرصم٥م وحمٝم٦م فمٛمف هب

. وصححف صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ :طمًـ صحٞمص واحل٤ميمؿ وىم٤ملىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (1)

 (.3391(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  6926(، وصحٞمص اجل٤مُمع  ::34إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

٤مُمع . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلكصكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح: (3)

 (.3521(، واًمّمحٞمح٦م  4527(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :821 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

 (.5:8(، وإدب اعمٗمرد  2368(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  4528(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  455اجل٤مُمع  

 (.3945 رواه اًمٌخ٤مري  (5)
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شطمغم َم٣م ىم٣من دم وشم٣مومل
(1)

. 

إذا ازمتعم اهلل فمز وصمؾ ايمٔمٌد اظمًلٙمؿ زملٌالء » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ  

دم صمًده وم٣مل اهلل فمز وصمؾ يمٙمٚمٙمؽ اىمت٤م يمف ص٣ميمح فمٚمٙمف ايمذي ىم٣من ئمٚمؾ وإن ؾمٖم٣مه نمًٙمف وؿمٜمره 

شر يمف ورمحفوإن ومٌّمف نمٖم
(2)

. 

وقمـ أيب إؿمٕم٨م اًمّمٜمٕم٤م) أٟمف راح إمم ُمًجد دُمِمؼ وهجر اًمرواح ومٚم٘مل ؿمداد سمـ أوس  

ٟمريد هٝمٜمك٤م إمم أخ ًمٜمك٤م ُمكـ ُميك  :أيـ شمريدان يرمحٙمام اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مٓ :واًمّمٜم٤مسمحل ُمٕمف وم٘مٚم٧م

أصكٌح٧م  :يمٞمػ أصٌح٧م وم٘مك٤مل :ٟمٕمقده وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام طمتك دظمال قمغم ذًمؽ اًمرضمؾ وم٘م٤مٓ ًمف

 :ي٘مكقل طأسمنم سمٙمٗم٤مرات اًمًٞمئ٤مت وطمط اخلٓم٤مي٤م وم٢م) ؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :٦م وم٘م٤مل ؿمدادسمٜمٕمٛم

 ا َمـ فم٣ٌمدي َم٠مَمٛم٣م همحٚملدين فملعم َمل٣م ازمتٙمٝمتلف هملٟمصمروا يملف ىملام ىمٛملتؿ إذا ازمتٙمٝم٦م فمًٌد  إن اهلل يٗمقل:»

شجترون يمف
(3)

 . 

اظمل٠مَمـ إذا ازمتٙمٝم٦م فمٌدي  :وم٣مل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

َملـ دَملف شملؿ طملغًما  ٣مَملـ حلٚملف ودًَملطمغًما  همٙمؿ يُم٘مٛمل إلم فمقاده أؿمٙمٗمتف َمـ إؽم٣مري شمؿ أزمديمتف حلاًم 

شيًتٟمٞمػ ايمٔمٚمؾ
(4)

 . 

يٗملقل ٓ يٚملرض َمل٠مَمـ وٓ َم٠مَمٛمل٥م وٓ » :طأٞمف ؽمٚمع رؽملقل اهلل    وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

شَمًٙمؿ وٓ َمًٙمٚم٥م إٓ ضمط اهلل زمف طمْمٝمئتف
(5)

. 

                                                                          

 :طرواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص قمغم ذـمٝمام وذم رواي٦م ٕمحكد ىمك٤مل رؾمكقل اهلل  حٝمح:ص (2)

اىمت٤م يمف َمثلؾ فمٚمٙملف إذا ىمل٣من  :إن ايمٔمٌد إذا ىم٣من فمعم ؿمريٗم٥م ضمًٛم٥م َمـ ايمٔم٣ٌمدة شمؿ َمرض ومٝمؾ يمٙمٚمٙمؽ اظمقىمؾ زمف»

صمكؿ شمك٤مء ُمثٜمك٤مة ومكقق ُمٕمٜمك٤مه  سمٙم٤مف صمؿ ومك٤مء شأىمٖمتف إرم» :وإؾمٜم٤مده طمًـ ىمقًمفش ٣م ضمتك أؿمٙمٗمف أو أىمٖمتف إرمؿمٙمٝمٗمً 

 (.4532(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  6872. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  أوٛمف إزم وأىمٌْمف

(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م 369وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   .رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح: (1)

 (.2671(، واعمِمٙم٤مة  4533 

راؿمد اًمّمٜمٕم٤م) واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌكػم وإوؾمكط وًمكف رواه أمحد ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش قمـ  ضمًـ: (3)

(، واعمِمكٙم٤مة 4534(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  5411. وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  ؿمقاهد يمثػمة

 (.:311(، 2722(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  :268 

(، 5412. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه احل٤ميمؿ وىمك٤مل صكحٞمص قمكغم ذـمٝمكام صحٝمح: (1)

 (.383(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  4535اًمؽمهمٞم٥م  وصحٞمص 

إٓ ضمط اهلل زملذيمؽ طمْم٣ميل٣مه ىملام » :رواه أمحد واًمٌزار وأسمق يٕمغم واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أٟمف ىم٤مل صحٝمح: (5)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص شإٓ ضملط اهلل فمٛملف َملـ طمْم٣ميل٣مه» :وذم روايك٦م .شسمٛمحط ايمقروم٥م فمـ ايمُمجرة
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قمك٤مد) رؾمكقل اهلل  :وم٣ميم٦م ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام وىم٣مٞم٦م َمـ اظم٣ٌمئم٣مت وفمـ أم ايمٔمالء وهل فمٚم٥م 

ي٣م أم ايمٔمالء أزمممي هم١من َمرض اظمًٙمؿ يذه٤م اهلل زمف طمْم٣ميل٣مه ىملام سملذه٤م » :وأٟم٤م ُمريْم٦م وم٘م٤مل ط

شايمٛم٣مر طم٧ٌم احلديد وايمٖمّم٥م
(1)

.  

سمٚمٖمكك٧م ُمككـ  [213ايمٛمًلل٣مء:] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :عمكك٤م ٟمزًمكك٧م :وملل٣مل فمللـ أيب هريللرة 

وم٣مرزمقا وؽمددوا همٖمل ىمؾ َم٣م يِم٣مب زمف اظمًٙمؿ ىمٖم٣مرة » :طرؾمقل اهلل  ٤ملوم٘ماعمًٚمٛملم ُمٌٚمٖم٤م ؿمديدا 

شضمتك ايمٛم٘م٥ٌم يٛم٘مٌٜم٣م او ايمُمقىم٥م يُم٣مىمٜم٣م
(2)

 . 

وم٘مك٤مل إٟمك٤م  [213ايمٛم٣ًمء:] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿  شمال هذه أي٦مأن رضماًل »: وفمـ فم٣م ُم٥م 

 ٞمٔملؿ جيلزى زملف دم ايملدٞمٝم٣م َملـ» :وم٘م٤مل طًمٜمجزى سمٙمؾ ُم٤م قمٛمٚمٜم٤م هٚمٙمٜم٤م إذا ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل 

شَمِمٝم٥ٌم دم صمًده مم٣م ي٠مذيف
(3)

 . 

ٹ  ﴿يك٤م رؾمكقل اهلل يمٞمكػ اًمّمكالح سمٕمكد هكذه أيك٦م  :أٞمف وم٣مل» وفمـ أيب زم٘مر ايمِمديؼ 

ويمكككؾ رء قمٛمٚمٜمككك٤مه  [213ايمٛمًللل٣مء:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 :ىمك٤مل شنمٖمر اهلل يمؽ ي٣م أزم٣م زم٘مر أيم٦ًم مترض أيم٦ًم حتزن أيم٦ًم يِمٝمٌؽ ايملألواء» :ضمزيٜم٤م سمف وم٘م٤مل

شَم٣م جتزون زمف هق» :سمغم ىم٤مل :وم٘مٚم٧م
(4)

 . 

إذا َمرض ايمٔمٌد زمٔم٧م اهلل إيمٝملف َمٙم٘ملكم همٗمل٣مل » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فمْم٣مء زمـ ي٣ًمر  

اٞمٓمروا َم٣م يٗمقل يمٔمقاده هم١من هق إذا صم٣مؤوه محد اهلل وأشمٛمك فمٙمٝمف رهمٔم٣م ذيمؽ إلم اهلل وهق أفمٙملؿ همٝمٗملقل 

َمـ دَملف طمغًما  ٣مَمـ حلٚمف ودَمً غًما طم يمٔمٌدي فمقم إن سمقهمٝمتف أن أدطمٙمف اجلٛم٥م وإن أٞم٣م ؾمٖمٝمتف أن أزمديمف حلاًم 

شوأن أىمٖمر فمٛمف ؽمٝمئ٣مسمف
(5)

. 

ي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ شمققمكؽ  :ومٛمًًتف وم٘مٚم٧م طدظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد  

                                                                          

 (.4536اًمؽمهمٞم٥م  

 (.4538. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  أسمق داود رواه صحٝمح: (2)

 ( سم٤مب صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن وٟمحق ذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م.3685رواه ُمًٚمؿ   (1)

 (.:453. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (3)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ألواء: هل ؿمكدة اًمْمكٞمؼواًم .٤مرواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف أيًْم  صحٝمح: (1)

 (.4541اًمؽمهمٞم٥م  

همٝمٗمقل اهلل فمز وصمؾ إن يمٔمٌدي هلذا فملقم إن أٞمل٣م سمقهمٝمتلف » : واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وقمٜمدهرواه ُم٤مًمؽ ُمرؾماًل  صحٝمح: (5)

ٌك٤م) ذم . وصكححف إًمش٣م طمغًما َمـ دَمف وأنمٖملر يملف طمغًما َمـ حلٚمف ودَمً أدطمٙمتف اجلٛم٥م وإن أٞم٣م رهمٔمتف أن أزمديمف حلاًم 

 (.4542صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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 :ذًمؽ سم٠من ًمؽ أضمريـ ىم٤مل :ىمٚم٧م شأصمؾ إين أوفمؽ ىمام يقفمؽ رصمالن َمٛم٘مؿ» :ا وم٘م٤مل٤م ؿمديدً وقمٙمً 

 ضملط اهلل زملف ؽملٝمئ٣مسمف ىملام حتلط ايمُملجرة أصمؾ َم٣م َمـ َمًٙمؿ يِمٝمٌف أذى َمـ َملرض هملام ؽملقاه إٓ»

شورومٜم٣م
(1)

 .  

يك٤م رؾمكقل اهلل أرأيك٧م هكذه  : ُمكـ اعمًكٚمٛملم ىمك٤ملأن رضمكاًل » :وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

وإن » :ىمك٤مل؟ ي٤م رؾمقل اهلل وإن ىمٚم٧م :يبىم٤مل أُ  شىمٖم٣مرات» :ىم٤مل ؟إُمراض اًمتل شمّمٞمٌٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م هب٤م

قمؽ طمتك يٛمقت وأن ٓ يِمٖمٚمف قمـ طمك٩م وٓ ومدقم٤م قمغم ٟمٗمًف أن ٓ يٗم٤مرىمف اًمق شؾمقىم٥م همام همقومٜم٣م

قمٛمرة وٓ ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ صالة ُمٙمتقسم٦م ذم مج٤مقم٦م ىم٤مل ومام ُمس إٟم٤ًمن ضمًكده إٓ وضمكد 

طمره٤م طمتك ُم٤مت
(2)

 . 

صداع اظمل٠مَمـ وؾملقىم٥م يُمل٣مىمٜم٣م أو رء » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري  

شٛمف هب٣م ذٞمقزمفي٠مذيف يرهمٔمف اهلل هب٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م درصم٥م وي٘مٖمر فم
(3)

. 

يٗمقل إن اهلل يمٝمٌتقم فمٌده زم٣ميمًٗمؿ ضمتك ي٘مٖمر » :طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شذيمؽ فمٛمف ىمؾ ذٞم٤م
(4)

 . 

َم٣م َمـ فمٌد يٌمع سفم٥م َمـ َمرض إٓ زمٔمثف اهلل » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م ايم٣ٌمهقم  

شاَمٛمٜم٣م ؿم٣مهرً 
(5)

 .  

 فطٌ ايصرب عٓد ايصد١َ األٚىل -25
إًمٞمكؽ  :ىم٤مًمك٧م شاسمٗمل اهلل واصلػمي»: سم٤مُمرأة شمٌٙمل قمٜمد ىمؼم وم٘م٤مل طُمر اًمٜمٌل  :فمـ أٞمس وم٣ملو

ومٚمكؿ دمكد  ط. وم٠مشم٧م سم٤مب اًمٜمٌل طإٟمف اًمٜمٌل  :قمٜمل وم٠مٟمؽ مل شمّم٥م سمٛمّمٞمٌتل ومل شمٕمرومف وم٘مٞمؾ هل٤م

                                                                          

 (.3682  وُمًٚمؿ(، 6435 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص رواه أمحد واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وأسمق يٕمكغم واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف صحٝمح: (1)

 احلٛمك. :اًمققمؽ(. و4544اًمؽمهمٞم٥م  

 (.4545همٞم٥م  . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمرواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ورواشمف صم٘م٤مت ضمًـ: (3)

( 2981. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه احلك٤ميمؿ وىمك٤مل صكحٞمص قمكغم ذـمٝمكام صحٝمح: (1)

 (.4546وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ورواشمكف صم٘مك٤مت صلحٝمح: (5)

 (.3388(، واًمّمحٞمح٦م  6854 
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شإٞمام ايمِمػم فمٛمد ايمِمدَم٥م إولم» :وم٘م٤مل .مل أقمرومؽ :قمٜمده سمقاسملم وم٘م٤مًم٧م
(1)

.  

يٗمقل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ازمـ آدم إن صػمت واضمتًل٦ٌم فمٛملد » :وم٣مل طوفمـ أيب أَم٣مَم٥م فمـ ايمٛمٌل 

ش٣م دون اجلٛم٥مايمِمدَم٥م إولم مل أرض يمؽ شمقازمً 
(2)

.  

 فطٌ ايصرب ع٢ً ايصسع  -26
سمكغم  :وم٘مٚمك٧م ؟أٓ أريؽ اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م :ىم٤مل زم اسمـ قم٤ٌمس :وفمـ فمْم٣مء زمـ أيب رزم٣مح وم٣مل

إن »: ) أسع وإ) أشمٙمِمػ ومك٤مدع اهلل زم ىمك٤ملإ :وم٘م٤مًم٧م طهذه اعمرأة اًمًقداء أشم٧م اًمٜمٌل  :ىم٤مل

إ) أشمٙمِمكػ  :أصؼم وم٘م٤مًمك٧م :وم٘م٤مًم٧م شؾمئ٦م صػمت ويمؽ اجلٛم٥م وإن ؾمئ٦م دفمقت اهلل أن ئم٣مهمٝمؽ

وم٤مدع اهلل زم أن ٓ أشمٙمِمػ ومدقم٤م هل٤م
(3)

 . 

 فطٌ َٔ أصٝب باحل٢ُ -27
 َمل٣م يملؽ سمزهملزهمكم» دطمؾ فمعم أم ايم٣ًم ٤م أو أم اظمًٝم٤م همٗمل٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ صم٣مزمر 

ٓ سمًٌل احلٚمك هم١مهن٣م سمذه٤م طمْم٣ميل٣م زمٛملل آدم ىملام يلذه٤م » :احلٛمك ٓ سم٤مرك اهلل ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل :ىم٤مًم٧م

شايم٘مغم طم٧ٌم احلديد
(4)

 . 

أزمممي ي٣م أم ايمٔملالء همل١من »: وأٟم٤م ُمريْم٦م وم٘م٤مل طقم٤مد) رؾمقل اهلل  :وم٣ميم٦م وفمـ أم ايمٔمالء 

شَمرض اظمًٙمؿ يذه٤م اهلل زمف طمْم٣مي٣مه ىمام سمذه٤م ايمٛم٣مر طم٧ٌم ايمٖمّم٥م
(5)

. 

إٞمام َمثؾ ايمٔمٌلد اظمل٠مَمـ ضملكم يِملٝمٌف » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  فمٌد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر وفمـ 

شايمقفمؽ واحلٚمك ىمحديدة سمدطمؾ ايمٛم٣مر همٝمذه٤م طمٌثٜم٣م ويٌٗمك ؿمٝمٌٜم٣م
(6)

 . 

 :اُمرأة ُمـ إٟمّمك٤مر وهكل وضمٕمك٦م وم٘مك٤مل هلك٤م طقم٤مد اًمٜمٌل  :وم٣ميم٦م وفمـ هم٣مؿمٚم٥م اخلزافمٝم٥م  

                                                                          

 .سم٤مب ذم اًمّمؼم قمغم اعمّمٞم٦ٌم قمٜمد اًمّمدُم٦م إومم( 37:وُمًٚمؿ   ،(2334رواه اًمٌخ٤مري   (2)

ـ ُم٤مضمف. أمحد ورواه  ضمًـ: (1)     (.9254(، وصحٞمص اجل٤مُمع  26:8 ُم٤مضمف  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـاسم

( سم٤مب صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمكٞمٌف 3687 وُمًٚمؿ ( سم٤مب ومْمؾ ُمـ يٍمع ُمـ اًمريص، 6439 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

 أو ٟمحق ذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م.ُمـ ُمرض أو طمزن 

شمزومككزوملم روي سمككراءيـ وسمككزاءيـ وُمٕمٜم٤ممهكك٤م ُمت٘مكك٤مرب وهككق اًمرقمككدة اًمتككل حتّمككؾ ( 3686 رواه ُمًككٚمؿ  (1)

 .ًمٚمٛمحٛمقم

 (.48. واًمٓمؼما) وقمٜمده ظم٨ٌم احلديد وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أسمق داود صحٝمح: (5)

 (.٦2825م اًمّمحٞمح٦م  ٚمحف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمً. وصحرواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمص اإلؾمٜم٤مد صحٝمح: (6)
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اصلػمي هم١مهنل٣م » :طىمد سمرطم٧م يب وم٘مك٤مل اًمٜمٌكل سمخػم إٓ أن أم ُمٚمدم  :وم٘م٤مًم٧م ش؟ىمٝمػ جتديٛمؽ»

شسمذه٤م طم٧ٌم ازمـ ادم ىمام يذه٤م ايم٘مغم طم٧ٌم احلديد
(1)

. 

يمك٤مٟمقا يرضمكقن ذم محكك ًمٞمٚمك٦م يمٗمك٤مرة عمك٤م ُم٣مك ُمكـ  :ىم٤مل  :يٕمٜمل احلًـ اًمٌٍمي :وفمٛمف 

اًمذٟمقب
(2)

. 

أم ُمٚمدم وم٠مُمر  :ىم٤مًم٧م ش؟َمـ هذه» وم٘م٤مل: طاؾمت٠مذٟم٧م احلٛمك قمغم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

َم٣م ؾمئتؿ إن ؾملئتؿ دفملقت اهلل » :إمم أهؾ ىم٤ٌمء ومٚم٘مقا ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمٚمؿ اهلل وم٠مشمقه ومِمٙمقا ذًمؽ إًمٞمف وم٘م٤ملهب٤م 

ومدقمٝم٤م :ىم٤مًمقا شٞمٔمؿ»:ىم٤مل ؟أوشمٗمٕمؾ :ىم٤مًمقا شاهم٘مُمٖمٜم٣م فمٛم٘مؿ وإن ؾمئتؿ أن سم٘مقن يم٘مؿ ؿمٜمقرً 
(3)

  . 

 ؟كي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ضمزاء احلٛمك :وفمـ حمٚمد زمـ َمٔم٣مذ زمـ أيب زمـ ىمٔم٤م فمـ أزمٝمف فمـ صمده أٞمف وم٣مل

اًمٚمٝمكؿ إ)  :ىم٤مل أيب شجتري احلًٛم٣مت فمعم ص٣مضمٌٜم٣م َم٣م اطمتٙم٨م فمٙمٝمف ومدم أو ضب فمٙمٝمف فمر » :ىم٤مل

ومٚمكؿ  :ىمك٤مل .٤م إمم سمٞمتؽ وٓ ُمًجد ٟمٌٞمكؽ٤م ذم ؾمٌٞمٚمؽ وٓ ظمروضًم أؾم٠مًمؽ محك ٓ متٜمٕمٜمل ظمروضًم 

يٛمس أيب ىمط إٓ وسمف محك
(4)

 . 

وهل ٞمِمٝم٤م اظم٠مَمـ َملـ صمٜمٛمؿ  احلٚمك َمـ همٝمح» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل ٣مٞم٥م فمـ أيب رحي    

شايمٛم٣مر
(5)

. 

احلٚمك ىمغم َمـ صمٜمٛمؿ همام أص٣مب اظم٠مَمـ َمٛمٜم٣م ىم٣من ضمٓمف » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل   وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شَمـ صمٜمٛمؿ
(6)

.  

                                                                          

 .(4551. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) ورواشمف رواة اًمّمحٞمص صحٝمح: (2)

 .(4552. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م أيْم٤م ورواشمف صم٘م٤مت ضمًـ: (1)

ورواه اًمٓمكؼما) سمٜمحكقه ُمكـ  واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف رواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص وأسمق يٕمغم صحٝمح: (3)

َم٣م ؾمئتؿ إن ؾمئتؿ دفمقت اهلل همدهمٔمٜم٣م فمٛم٘مؿ » :وم٘م٤مل ططمدي٨م ؾمٚمامن وىم٤مل ومٞمف ومِمٙمقا احلٛمك إمم رؾمقل اهلل 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ومدقمٝم٤م يك٤م رؾمكقل اهلل :ىم٤مًمقا شوإن ؾمئتؿ سمرىمتٚمقه٣م وأؽمٗمْم٦م زمٗمٝم٥م ذٞمقزم٘مؿ

 (.4553اًمؽمهمٞم٥م  

ًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط وؾمٜمده ٓ سم٠مس سمف حمٛمكد وأسمكقه ذيمرمهك٤م اسمكـ طمٌك٤من ذم اًمث٘مك٤مت رواه ا ضمًـ: (1)

 (.4555. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ٤موشم٘مدم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد سم٘مّم٦م أيب أيًْم 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٓمؼما) يمالمه٤م ُمـ رواي٦م ؿمكٝمر سمكـ طمقؿمك٥م قمٜمكف صلحٝمح: (5)

 (.4556(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  42:1  صحٞمص اجل٤مُمع

 (.2933(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  4299صحٞمص اجل٤مُمع   .رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف صحٝمح: (6)
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شىمؾ َم٠مَمـ َمـ ايمٛم٣مر احلٚمك ضمظ  » :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ فم٣م ُم٥م 
(1)

. 

 فطٌ َٔ فكد بصسٙ فصرب ٚاستطب  -28
إذا ازمتٙمٝمل٦م فمٌلدي » :ل إن اهلل قمز وضمكؾ ىمك٤ملي٘مق طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل س فمـ أٞم 

شيريد قمٞمٜمٞمف-زمحٌٝمٌتٝمف همِمػم فمقوتف َمٛمٜمام اجلٛم٥م 
(2)

. 

إذا ؽمٙم٦ٌم َمـ » ئمٛمل فمـ رزمف سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم أٞمف وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م 

شفمٌدي ىمريٚمتٝمف وهق هبام وٛمكم مل أرض يمف شمقازم٣م دون اجلٛم٥م إذا هق محدين فمٙمٝمٜمام
(3)

. 

ٓ يذه٤م اهلل زمحٌٝمٌتلل فمٌلد همٝمِملػم وحيتًل٤م إٓ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  ريرة وفمـ أيب ه

شأدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م
(4)

. 

يٗملقل اهلل إذا أطملذت ىمريٚمتلل فمٌلدي همِملػم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ ازمـ فم٣ٌمس

شواضمت٤ًم مل أرض يمف شمقازم٣م دون اجلٛم٥م
(5)

 . 

                                                                          

 :( سمٚمٗمكظ2932(، واًمًٚمًكٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م  4298. صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٝمح: (2)

 .شاحلٚمك ضمظ اظم٠مَمـ َمـ ايمٛم٣مر يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م»

 ( سم٤مب ومْمؾ ُمـ ذه٥م سمٍمه.:643 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.5416. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (3)

 (.4562. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (1)

( 2:15. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  رواه أسمق يٕمغم وُمـ ـمري٘مف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح: (5)

 (.4563( قمـ أٟمس، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  2:15 
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 نًُات ٜكٛهلٔ َٔ آمل٘ غ٤ٞ َٔ دطدٙ  فطٌ -29
٤م جيده ذم ضمًكده ُمٜمكذ أؾمكٚمؿ وضمٕمً  طأٟمف ؿمٙم٤م إمم رؾمقل اهلل  : ن زمـ أيب ايمٔم٣ميصفمـ فمثام 

ؽملٌع  :٣م ووملؾزمًلؿ اهلل شمالشًمل :وع يدك فمعم ايمذي يٟممل َمـ صمًدك ووملؾ» :طوم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

شَمرات أفمقذ زم٣مهلل وومدرسمف َمـ ذ َم٣م أصمد وأضم٣مذر
(1)

.  

ا اؿمتٙمٞم٧م ومْمع يدك طمٞم٨م شمِمتٙمل ي٤م حمٛمد إذ» :ىم٤مل زم صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤م) :وفمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل وم٣مل

سمًؿ اهلل أقمقذ سمٕمزة اهلل وىمدرشمف ُمـ ذ ُم٤م أضمد ُمـ وضمٕمل هذا صمؿ ارومكع يكدك صمكؿ أقمكد  :صمؿ ىمؾ

شطمدصمف سمذًمؽ طا وم٢من أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ طمدصمٜمل أن رؾمقل اهلل ذًمؽ وشمرً 
(2)

 . 

 احلذا١َ َٚت٢ حيتذِ  فطٌ - 31
دم رء َملـ أدويلت٘مؿ  ىمل٣من إن: »ي٘مقلط ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل   فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

شطمغم همٖمل ذؿم٥م حمجؿ أو ذزم٥م َمـ فمًؾ أو يمدنم٥م زمٛم٣مر وَم٣م أضم٤م أن أىمتقي
(3)

 . 

شإن ىم٣من دم رء مم٣م سمداويتؿ زمف طمغم هم٣محلج٣مَم٥م»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 
(4)

. 

سمف أٟمف مل يٛمكر قمكغم ُمكإل ُمكـ قمـ ًمٞمٚم٦م أهي  ططمدث رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

ئٙم٦م إٓ أُمروه أن ُمر أُمتؽ سم٤محلج٤مُم٦ماعمال
(5)

. 

حيتجؿ دم إطمدفمكم وايم٘م٣مهؾ وىم٣من حيلتجؿ يمًلٌع » :طيم٤من رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شفمممة وسمًع فمممة
(6)

. 

                                                                          

أفملقذ زمٔملزة اهلل » :وقمٜمكد ُم٤مًمكؽووع يده قمغم ُمقوكع إمل ُمكع اًمكدقم٤مء.  اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 3313   رواه ُمًٚمؿ (2)

 ومٗمٕمٚمك٧م ذًمكؽ وم٠مذهك٥م اهلل ُمك٤م يمك٤من يب ومٚمكؿ أزل آُمكر هبك٤م أهككم وهمكػمهؿ وقمٜمكد  :ىم٤مل شوومدرسمف َمـ ذ َم٣م أصملد

ٓ ذم ويب وضمع ىمد يم٤مد هيٚمٙمٜمكل وم٘مك٤مل رؾمكقل  طأشم٤م) رؾمقل اهلل  :أول طمديثٝمام اًمؽمُمذي وأيب داود ُمثؾ ذًمؽ وىم٤م

 (.49:4. واٟمٔمر صحٞمص اجل٤مُمع  احلدي٨م ش ..اَمًح زمٝمٚمٝمٛمؽ ؽمٌع َمرات شمؿ ومؾ أفمقذ زمٔمزة اهلل وومدرسمف» :طاهلل 

 (.2369(، واًمّمحٞمح٦م  4699. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه اًمؽمُمذي صحٝمح: (1)

 اًمتداوي. اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب ًمٙمؾ داء دواء و3316  وُمًٚمؿ( سم٤مب اًمداوء سم٤مًمٕمًؾ، :646  رواه اًمٌخ٤مري (3)

ُم٤مضمكف  (، وصحٞمص اسمـ4968. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  ُم٤مضمفواسمـ  رواه أسمق داود صحٝمح: (1)

 (.2541(، وصحٞمص اجل٤مُمع  4587 

 (.3163صحٞمص اًمؽمُمذي  . وصححف إًم٤ٌم) ذم طمًـ همري٥مىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (5)

٤م ذم اطمكتجؿ صمالصًمك ططمًكـ همريك٥م وأسمكق داود وًمٗمٔمكف أن اًمٜمٌكل ىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (6)

 =اطمتجٛم٧م ومذه٥م قم٘مكم طمتك يمٜم٧م أًم٘مـ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ذم صالي ويمك٤من :إظمدقملم واًمٙم٤مهؾ ىم٤مل ُمٕمٛمر
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َمـ اضمتجؿ يمًٌع فمممة َمـ ايمُمٜمر ىم٣من يملف ؾملٖم٣مء َملـ » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شىمؾ داء
(1)

. 

 ذٟ يف ضبٌٝ اهلل فصربُأفطٌ َٔ  -31
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

   ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ      ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 .[295]آل فمٚمران:

ك دار شمريمقا وم٣مل ازمـ ىمثغم:  واإلظمكقان واخلكالن إطم٤ٌمب ووم٤مرىمقا اإليامن دار إمم وأشَمقا اًمنمِّ

 اخلكروج إمم أجلك١موهؿ طمتكك سم٤مٕذى اعمنميمقن و٤مي٘مٝمؿ: أي ﴾ٿ ٹ ٹ ﴿ واجلػمان،

ٌُٝمؿ يم٤من إٟمام: أي ﴾ٹ ٹ ڤ ﴿: ىم٤مل وهلذا أفمٝمرهؿ; سملم ـُم  سمك٤مهلل آُمٜمقا أهنؿ اًمٜم٤مس إمم ذْٟم

ڦ ﴿ :شمٕمك٤ممم وىم٤مل ،[2:اظمٚمتحٛم٥م] ﴾ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وطمده،

 .[8:ايمػموج] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ؟ُمكـ صمؿ ٚم٧م:ىم شأؾمد ايمٛم٣مس زمالء إٞمٌٝم٣مء» وم٣مل: ط أن رؽمقل اهلل اخلدري وفمـ أيب ؽمٔمٝمد 

شايمِمل٣محلقن» :ىم٤مل ؟صمؿ ُمـ ٚم٧م:ىم شايمٔمٙمامء» :ىم٤مل
(2)

وهك٤م هكؿ اًمرؾمكؾ صكٚمقات اهلل وؾمكالُمف  .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ قمٚمٞمٝمؿ أوذوا سم٤مًم٘مقل وأوذوا سم٤مًمٗمٕمؾ اىمرأ ىمقل اهلل قمكز وضمكؾ:

، ُم٤م رأيؽ ومٞمٛمـ ي٠مشمٞمف اًمقطمل ُمـ رسمف وي٘م٤مل رم وضمٝمف إٟمؽ ؾم٤مطمر [51]ايمذاري٣مت: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ٟمف يت٠مذى وُمع هذا وم٤مًمرؾمؾ صؼموا قمغم ُم٤م أوذوا سم٤مًم٘مقل وقمغم ُم٤م أوذوا سم٤مًمٗمٕمؾ. ٓ ؿمؽ أ ؟أو جمٜمقن

اٟمٔمر إمم أول اًمرؾمؾ ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤من ىمقُمف يٛمكرون سمكف وهكق يّمكٜمع اًمٗمٚمكؽ 

ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ويًخرون سمف ومٞم٘مكقل هلكؿ: 

ري٦م سمف سمكؾ ، ومل ي٘متٍم إُمر هبؿ قمغم اًمًخ[39، 38]هقد: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  .[226]ايمُمٔمراء: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿شمققمدوه سم٤مًم٘متؾ: 
                                                                          

لم ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖمك٦م هكق قمكرق اطمتجؿ قمغم ه٤مُمتف اهل٤مُم٦م اًمرأس وإظمدع سمخ٤مء ُمٕمجٛم٦م ودال وقملم ُمٝمٛمٚمت=

(. صحٞمص اجل٤مُمع 3162وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   ذم ؾم٤مًمٗم٦م اًمٕمٜمؼ واًمٙم٤مهؾ ُم٤م سملم اًمٙمتٗملم

 (.5657(، واعمِمٙم٤مة  5:38 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم ورواه أسمكق داود أـمكقل ُمٜمكف. صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ :رواه احل٤ميمؿ وم٘م٤مل ضمًـ: (2)

 (.733(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  6:79جل٤مُمع  (، وصحٞمص ا4972صحٞمص أيب داود  

 شم٘مدم. صحٝمح: (1)
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ا ٤م سم٤محلج٤مرة، هٜم٤م شمققمد سم٤مًم٘متؾ ُمع هتديد سم٠مٟمك٤م ىمكد رمجٜمك٤م همكػمك إفمٝمك٤مرً ُمـ اعم٘متقًملم رُمٞمً  :أي

ًمٕمزهتؿ وأهنؿ ىمد رمجقا آظمريـ وأٟم٧م ُمٜمٝمؿ وًمٙمـ هذا مل يثـ ٟمقطم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًكالم قمكـ 

 سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف.  دقمقشمف سمؾ اؾمتٛمر طمتك ومتص اهلل

ڤ  ﴿ :سمؾ ؿمٝمروا سمف سمكلم اًمٜمك٤مس ،وهذا إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىم٤مسمٚمف ىمقُمف سم٤مًمرومض

ے ے  ﴿صمككؿ شمققمككدوه سمكك٤مإلطمراق:  [62]إٞمٌٝملل٣مء: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ا قمٔمٞمٛمك٦م ورُمكقه سمك٤معمٜمجٜمٞمؼ ، وم٠موىمكدوا ٟمك٤مرً [68]إٞمٌٝمل٣مء: ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ﴿ًمٕمزة واجلالل: ًمٌٕمدهؿ قمٜمٝم٤م ًمِمدة طمرارهت٤م،وًمٙمـ ىم٤مل رب ا

﮾ ﮿ ﯀  ﴿٤م وٟمج٤م ُمٜمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم إلسمراهٞمؿ: ا وؾمالُمً ، ومٙم٤مٟم٧م سمردً [69]إٞمٌٝمل٣مء: ﴾﮽

. وهذا ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًكالم، شمققمكده ومرقمكقن [70]إٞمٌٝم٣مء: ﴾﯁  

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿سم٤مًم٘متكككؾ وم٘مككك٤مل:

ظمكر إُمكر يم٤مٟمك٧م اًمٕم٘مٌكك عمقؾمكك قمٚمٞمكف اًمّمكالة ، ومتققمده سم٤مًم٘متكؾ وًمٙمكـ آ[16]نمل٣مهمر: ﴾ٿ

 . [15]نم٣مهمر: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :واًمًالم

وهذا قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طمّمؾ ًمف ُمـ إذي٦م ُم٤م طمّمؾ طمتك رُم٤مه اًمٞمٝمقد سم٠مٟمف اسمـ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ   ﴿سمٖمل وىمتٚمقه قمغم زقمٛمٝمؿ وصٚمٌقه وًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ   گ گ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

 ، ومٜمجك ُمٜمٝمؿ. [258، 257]ايمٛم٣ًمء: ﴾ں ں

ک ک گ گ گ  ﴿ ىم٤مل اهلل قمٜمف: طوهذا ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ وإُم٤مُمٝمؿ وؾمٞمد سمٜمل آدم حمٛمد  

چ ﴿ ،[30]إٞمٖمللللل٣مل: ﴾   گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ

  ڻ     ڻ      ں     ں     ڱ  ﴿، [6]احلجللللللر: ﴾ڍ  ڍ     ڇ     ڇ     ڇ     ڇ     چ    چ 

،وطمّمؾ ُمـ أذيتٝمؿ اًم٘مقًمٞم٦م ُم٤م هق ُمٕمٚمكقم ًمكدى اًمٕمٚمكامء ذم اًمتك٤مري: [36]ايمِم٣مهم٣مت: ﴾ڻ ڻ

وُمع هذا صؼم ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمف
(1)

.  

 ُمك١مُمـ، قمغم يٌٖمل ٓ وم٢مٟمف ىمْم٤مئف، ذم اهلل شَمتِٝمٛمقا ٓ اًمٜم٤مس، أهي٤م ي٤م :يٗمقل أوس زمـ ىم٣من ؾمدادو 

 وًمٞمحتًك٥م، وَمٚمَٞمّْمكؼم يٙمكره مم٤م رء سمف أٟمزل وإذا اهلل، ومٚمٞمْحَٛمد حُي٥ِم مم٤م رء سم٠مطمديمؿ ٟمزل وم٢مذا
                                                                          

 ُمـ اًمٜمٗم٤مئس اًمزيمٞم٦م ُمـ اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م/ زاد اًمداقمٞم٦م إمم اهلل ًمٚمٕمالُم٦م/ حمٛمد ص٤مًمص اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل. ٟم٘ماًل  (2)

 (.24-22حمٛمقد روقان أمحد  ص:
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 اًمثقاب طمًـ قمٜمده اهلل وم٢من
(1)

. 

يلدطمٙمقن اجلٛمل٥م  ٥مأول شمٙمل» :ي٘مكقل طؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

ايمٖمٗمراء اظمٜم٣مصمرون ايمذيـ سمتٗمك هبؿ اظم٘م٣مره إذا أَمروا ؽمٚمٔمقا وأؿم٣مفمقا وإن ىم٣مٞم٦م يمرصمؾ َمٛمٜمؿ ضم٣مصم٥م 

ٚمقت وهل دم صدره وإن اهلل فمز وصمؾ يمٝمدفمق يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م اجلٛم٥م همتٟمي إلم ايمًٙمْم٣من مل سمٗمض يمف ضمتك ي

تٙملقا وأوذوا وصم٣مهلدوا دم ؽملٌٝمقم زمزطمرهمٜم٣م وزيٛمتٜم٣م همٝمٗمقل أيـ فمٌل٣مدي ايملذيـ ومل٣مسمٙمقا دم ؽملٌٝمقم وومُ 

ادطمٙمقا اجلٛم٥م همٝمدطمٙمقهن٣م زمٕمغم ضم٣ًمب وسمٟمي اظمال ٘م٥م همٝمًجدون همٝمٗمقيمقن رزمٛم٣م ٞمحـ ٞمًلٌح زمحٚملدك 

ـ ه٠مٓء ايمذيـ آشمرهتؿ فمٙمٝمٛم٣م همٝمٗمقل ايملرب فملز وصملؾ هل٠مٓء فمٌل٣مدي ايمٙمٝمؾ وايمٛمٜم٣مر وٞمٗمدس يمؽ َم

ايمذيـ وم٣مسمٙمقا دم ؽمٌٝمقم وأوذوا دم ؽمٌٝمقم همتدطمؾ فمٙمٝمٜمؿ اظمال ٘مل٥م َملـ ىملؾ زمل٣مب ؽملالم فمٙملٝم٘مؿ زملام 

شصػمسمؿ همٛمٔمؿ فمٗمٌك ايمدار
(2)

. 

 ٚايٓٗٞ  ايكب١ً اجلًٛع َطتكبٌ فطٌ -32
 ايعٌ ٚايػُظ عٔ اجلًٛع بني

هنك أن جيٚمكس اًمرضمكؾ سمكلم  طأن اًمٜمٌل   طح٤مب اًمٜمٌل قمـ أيب قمٞم٤مض قمـ رضمؾ ُمـ أص 

شجمٙمس ايمُمٝمْم٣من» :اًمْمص واًمٔمؾ وىم٤مل
(3)

 . 

ا وإن ؽملٝمد اظمجل٣ميمس وم٣ٌميمل٥م إن يم٘مؾ رء ؽملٝمًد » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شايمٗمٌٙم٥م
(4)

. 

  إَاط١ األذ٣ عٔ ايطسٜل فطٌ -33
ؽملتقن أو ؽملٌٔمقن ؾملٔم٥ٌم أدٞم٣مهل٣م اإليامن زمّملع و» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

                                                                          

 م.:::2 - هك2531 ٦ماًمث٤مٟمٞم: اًمٓمٌٕم٦م -واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار( 3/2:2شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ج (2)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم اًمّمكحٞمح٦م سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـشواًمؽمهٞمك٥م اًمؽمهمٞمك٥م» ذمرواه إصكٌٝم٤م)  صحٝمح: (1)

 (.2484(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :366 

اًمْمص سمٗمكتص اًمْمك٤مد اعمٕمجٛمك٦م وسم٤محلك٤مء اعمٝمٛمٚمك٦م هكق وكقء اًمِمكٛمس إذا . رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (3)

هنكك  صحٞمص اإلؾمكٜم٤مد وًمٗمٔمكف :هق ًمقن اًمِمٛمس واحل٤ميمؿ وىم٤مل :اؾمتٛمٙمـ ُمـ إرض وىم٤مل اسمـ إقمرايب

(، 7934وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   أن جيٚمس اًمرضمؾ سملم اًمٔمؾ واًمِمكٛمس ط:رؾمقل اهلل 

 (.4192(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  949واًمّمحٞمح٦م  

 (.3756. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٝمح: (1)
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شإَم٣مؿم٥م إذى فمـ ايمْمريؼ وأرهمٔمٜم٣م ومقل ٓ إيمف إٓ اهلل
(1)

 . 

فمرو٦م فمقم أفمامل أَمتل ضمًٛمٜم٣م وؽمٝمئٜم٣م همقصمدت دم حم٣مؽملـ »: طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر  

شأفمامهل٣م ايمٛمخ٣مَم٥م سم٘مقن دم اظمًجد ٓ سمدهمـ ئأفمامهل٣م إذى يامط فمـ ايمْمريؼ ووصمدت دم َم٣ًمو
(2)

. 

ؿمكٞمًئ٤م  ىمٚم٧م ي٤م ٟمٌل اهلل إ) ٓ أدري ٟمٗمز متع أو أسم٘مك سمٕمدك ومزود) :وم٣مل أيب زمرزة وفمـ  

 .شاهمٔمؾ ىمذا اهمٔمؾ ىمذا وأَمر إذى فمـ ايمْمريؼ» :طيٜمٗمٕمٜمل اهلل سمف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

افمزل إذى فمـ ؿمريلؼ » :أٟمتٗمع سمف ىم٤ملؿمٞمًئ٤م  ي٤م ٟمٌل اهلل قمٚمٛمٜمل :ىم٤مل أسمق سمرزة ىمٚم٧م :ودم رواي٥م 

شاظمًٙمٚمكم
(3)

. 

فمٙمٝمف صدوم٥م ىمؾ يقم سمْمٙمع همٝملف  َمك َمـ ايمٛم٣مساَل ىمؾ ؽُم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة  

ايمُمٚمس سمٔمدل زمكم آشمٛمكم صدوم٥م وئمكم ايمرصمؾ دم دازمتف همٝمحٚمٙمف فمٙمٝمٜم٣م أم يرهملع يملف فمٙمٝمٜمل٣م َمت٣مفملف صلدوم٥م 

شوايم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝم٥ٌم صدوم٥م وزم٘مؾ طمْمقة يٚمُمٝمٜم٣م إلم ايمِمالة صدوم٥م ويٚمٝمط إذى فمـ ايمْمريؼ صدوم٥م
(4)

  . 

يمٝمس َمـ ٞمٖمس ازمـ آدم إٓ فمٙمٝمٜمل٣م صلدوم٥م دم ىملؾ يلقم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ذر 

إن أزملقاب اخللغم » :وم٘م٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ أيـ ًمٜم٤م صدىم٦م ٟمتّمدق هب٤م :ىمٞمؾ شؿمٙمٔم٦م همٝمف ايمُمٚمس

فمـ  ايمتًٌٝمح وايمتحٚمٝمد وايمت٘مٌغم وايمتٜمٙمٝمؾ وإَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر ومتٝمط إذى :يم٘مثغمة

ايمْمريؼ وسمًٚمع إصؿ وهتدي إفمٚمك وسمدل اظمًتدل فملعم ضم٣مصمتلف وسمًلٔمك زمُملدة ؽمل٣مومٝمؽ َملع 

ايمٙمٜمٖم٣من اظمًتٕمٝم٧م وحتٚمؾ زمُمدة ذرافمٝمؽ َمع ايمّمٔمٝمػ همٜمذا ىمٙمف صدوم٥م َمٛمؽ فمعم ٞمٖمًلؽ ويملؽ دم 

أرأي٦م يمق ىم٣من يمؽ ويمد همٟمدرك ورصمقت أصمره همامت أىمٛم٦م حتت٤ًم زمف همٟمٞم٦م  ،مج٣مفمؽ زوصمتؽ أصمر

هم٘مذيمؽ همّمٔمف دم ضماليملف وصمٛمٌلف ضمراَملف همل١من ؾمل٣مء اهلل  ؟ٟمٞم٦م ىمٛم٦م سمرزومفهم ؟همٟمٞم٦م هديتف ؟طمٙمٗمتف

شأضمٝم٣مه وإن ؾم٣مء أَم٣مسمف ويمؽ أصمر
(5)

 . 

                                                                          

 (.  46 وُمًٚمؿ (، : اًمٌخ٤مري  رواه (2)

اعمك٤مر يمك٤محلجر واًمِمكقيم٦م واًمٕمٔمكؿ  أُم٤مط اًمٌمء قمـ اًمٓمريؼ ٟمح٤مه وأزاًمكف واعمكراد سمك٤مٕذى يمكؾ ُمك٤م يك١مذي

  .واًمٜمج٤مؾم٦م وٟمحق ذًمؽ

 (.664 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 (.3729 رواه ُمًٚمؿ  (3)

اًمّمدىم٦م ي٘مع  ( سم٤مب سمٞم٤من أن اؾمؿ:211  وُمًٚمؿ( سم٤مب ُمـ أظمذ سم٤مًمريم٤مب وٟمحقه، 3938 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 قمغم يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٕمروف.

وسمًٌلٚمؽ دم وصملف » :ذم روايك٦م ا وزاداسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل خمتًٍم رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل  صحٝمح: (5)

 =أطمٝمؽ صدوم٥م وإَم٣مؿمتؽ احلجر وايمُمقىم٥م وايمٔمٓمؿ فمـ ؿمريؼ ايمٛم٣مس صدوم٥م وهديؽ ايمرصملؾ دم أرض ايمّمل٣ميم٥م
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دم اإلٞم٣ًمن ؽمتقن وشمالشمام ٥م َمٖمِمؾ همٔمٙمٝمف » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ زمريدة  

ايمٛمخ٣مَمل٥م دم » :ىم٤مل ؟ومٛمـ يٓمٞمؼ ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًمقا شأن يتِمد  فمـ ىمؾ َمٖمِمؾ َمٛمٜم٣م صدوم٥م

شسمٛمحٝمف فمـ ايمْمريؼ هم١من مل سمٗمدر همرىمٔمت٣م ايمّمحك جتزي فمٛمؽ ًمءظمًجد سمدهمٛمٜم٣م وايما
(1)

 . 

ذم سمٕمكض اًمٓمرىمك٤مت  يمٜم٧م ُمع ُمٕم٘مؾ سـم يًك٤مر  :وقمـ اعمًتٜمػم سـم أظمي سـم ُمٕم٤موي٦م قمـ أسمٞمف ىم٤مل

ي٤م اسـم أظمكل ُمك٤م  :ومٜمحٞمتف وم٠مظمذ سمٞمدي وىم٤مل ومٛمررٟم٤م سم٠مذى وم٠مُم٤مـمف أو ٟمح٤مه قمـ اًمٓمريؼ ومرأي٧م ُمثٚمف وم٠مظمذشمف

 طؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :ومّمٜمٕم٧م ُمثٚمف وم٘م٤ملؿمٞمئ٤ًم  ي٤م قمؿ رأيتؽ صٜمٕم٧م :ىمٚم٧م ؟ ُم٤م صٜمٕم٧ممحٚمؽ قمغم

شى َمـ ؿمريؼ اظمًٙمٚمكم ىمت٦ٌم يمف ضمًٛم٥م وَمـ سمٗمٌٙم٦م َمٛمف ضمًٛم٥م دطمؾ اجلٛم٥مَمـ أَم٣مط أذً » :ي٘مقل
(2)

. 

ٙمؼ ىمؾ إٞمًل٣من َملـ زمٛملل آدم فملعم ؽملتكم وشمالشمام ل٥م طُم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

ا فمـ ؿمريؼ اظمًلٙمٚمكم اهلل وهٙمؾ اهلل وؽمٌح اهلل واؽمتٕمٖمر اهلل وفمزل ضمجرً  َمٖمِمؾ همٚمـ ىمػم اهلل ومحد

 فمـ ؿمريلؼ اظمًلٙمٚمكم وأَملر زمٚمٔملروف أو هنلك فملـ َمٛم٘ملر فملدد سمٙملؽ ايمًلتكم أو ؾمقىم٥م أو فمٓماًم 

شوومد زضمزح ٞمٖمًف فمـ ايمٛم٣مر وايمثالشمام ٥م هم١مٞمف يٚمز يقَمئذٍ 
(3)

 . 

صملد نمِملـ ؾملقك هملٟمطمره زمٝمٛمام رصمؾ يٚمًم زمْمريلؼ و» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شهمُم٘مر اهلل يمف همٕمٖمر اهلل يمف
(4)

. 

يم٤مٟم٧م ؿمجرة شم١مذي اًمٜمك٤مس وم٠مشم٤مهك٤م رضمكؾ ومٕمزهلك٤م قمكـ ـمريكؼ  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

شهمٙمٗمد رأيتف يتٗمٙم٤م دم ـمٙمٜم٣م دم اجلٛم٥م» :طىم٤مل ٟمٌل اهلل  :اًمٜم٤مس ىم٤مل
(5)

 . 

                                                                          

 (.686(، واًمّمحٞمح٦م  5149. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  شصدوم٥م=

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف وأسمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحٞمٝمام صحٝمح: (2)

 (.3:81(، 777(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  :514صحٞمص اجل٤مُمع  

 رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم هٙمذا ورواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب اعمٗمرد وم٘م٤مل قمـ اعمًتٜمػم سمكـ أظميك ضمًـ: (1)

(، 3:83. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  وهق اًمّمقاب :سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة قمـ ضمده ىم٤مل احل٤مومظا

 (.6:4(، وإدب اعمٗمرد  3417واًمّمحٞمح٦م  

 (.2118 رواه ُمًٚمؿ  (3)

 وذم روايك٦م عمًكٚمؿ ىمك٤مل:( سم٤مب ومْمؾ إزاًم٦م إذى قمكـ اًمٓمريكؼ. 25: وُمًٚمؿ (، 3451 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

َمر » :وذم أظمرى ًمف شـمٜمر ايمْمريؼ ىم٣مٞم٦م سم٠مذي اظمًٙمٚمكم تٗمٙم٤م دم اجلٛم٥م دم ؾمجرة ومْمٔمٜم٣م َمـ ييمٗمد رأي٦م رصماًل »

 .شواهلل ٕٞمحكم هذا فمـ اظمًٙمٚمكم ٓ ي٠مذهيؿ همٟمدطمؾ اجلٛم٥م :رصمؾ زمٕمِمـ ؾمجرة فمعم ـمٜمر ايمْمريؼ همٗم٣مل

٥م . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمكرواه أمحد وأسمق يٕمغم وٓ سم٠مس سم٢مؾمكٜم٤مده ذم اعمت٤مسمٕمك٤مت صحٝمح: (5)

 3:88.) 
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 أبٛاب ايٓهاح َٚا ٜتعًل ب٘
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 فطٌ َٔ غض بصسٙ عٔ ذلازّ اهلل عص ٚدٌ -1
أن ي٠مُمر اعمك١مُمٜملم سمٖمكض إسمّمك٤مر وطمٗمكظ  طأُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف  :-رمحلف اهلل-يمٗمٝمؿ وم٣مل ازمـ ا

وم٢مٟمك٤م  ،٤م قمكغم طمٗمكظ اًمٗمكرجوعم٤م يم٤من ُمٌدأ ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اًمٌٍم ضمٕمؾ إُمر سمٖمْمف ُم٘مدُمً  ،اًمٗمروج

ُمـ طمٗمكظ إرسمٕمك٦م  :وهلذا ىمٞمؾ ،ومتٙمقن ٟمٔمرة صمؿ ظمٓمقة صمؿ ظمٓمٞمئ٦م ،احلقادث ُمٌدؤه٤م ُمـ اًمٜمٔمر

خلٓمرات واًمٚمٗمٔم٤مت واخلٓمقات.اًمٚمحٔم٤مت وا :أطمرز ديٜمف
(1)

 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ وملللل٣مل سمٔملللل٣ملم: 

 .[32-30ايمٛمقر:] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ک ک

شاسف زمٌملك»: قمـ ٟمٔمرة اًمٗمجك٠مة وم٘مك٤مل طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  :فمـ صمرير وم٣مل  
(2)

  ،

يملؽ إولم  ي٣م فمقم ٓ سمتٌع ايمٛمٓمرة ايمٛمٓمرة هم١من» :ًمٕمكم طىم٤مل رؾمقل اهلل  :سمريدة قمـ أسمٞمف ىم٤ملوقمـ 

شويمٝم٦ًم يمؽ أطمرة
 (3)

ٓ سم٣ٌمذ اظمرأة اظمرأة »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل سمـ ُمًٕمقد اقمـ ، و

شيمتٛمٔمتٜم٣م يمزوصمٜم٣م ىمٟمٞمام يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م
(4)

.    

رأى اُمرأة ومدظمؾ قمغم زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش وم٘م٣م طم٤مضمتكف ُمٜمٝمك٤م صمكؿ  طأن اًمٜمٌل  :فمـ صم٣مزمرو

همٙمٝملٟمت ؾملٝمًئ٣م  ؾمٝمْم٣من همٚمـ وصمد َملـ ذيملؽإن اظمرأة سمٗمٌؾ دم صقرة » :هلؿ ظمرج إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل

شأهٙمف هم١مٞمف يّمٚمر َم٣م دم ٞمٖمًف
(5)

.   

إن اهلل » :طقمـ اًمٜمٌل  أؿمٌف سم٤مًمٚمٛمؿ مم٤م ىم٤مل أسمق هريرة ؿمٞمًئ٤م  ُم٤م رأي٧م :زمـ فم٣ٌمس وم٣ملافمـ و

زمـ آدم ضمٓمف َمـ ايمزٞمك أدرك ذيملؽ ٓ حم٣ميمل٥م همزٞمل٣م ايمٔمٝمٛملكم ايمٛمٓملر وزٞمل٣م ايمٙمًل٣من اظمٛمْملؼ اىمت٤م فمعم 

شايمٖمرج يِمد  ذيمؽ وي٘مذزمفوايمٛمٖمس متٛمك وسمُمتٜمك و
(6)

. 

يك٤م  :ىمك٤مًمقا شإيل٣مىمؿ واجلٙملقس زم٣ميمْمرومل٣مت» :ومل٣مل طأن رؽمقل اهلل   فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري

إن أزمٝملتؿ هملٟمفمْمقا ايمْمريلؼ » :طًمٜم٤م ُمـ جم٤مًمًٜم٤م ٟمتحدث ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل رؾمكقل اهلل  رؾمقل اهلل ُم٤م سمد

                                                                          

 (.478/ ص:  3ج (وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  اٟمٔمر (2)

 ة.٠م( سم٤مب ٟمٔمر اًمٗمج:326رواه ُمًٚمؿ   (1)

طمكدي٨م طمًكـ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب داود  :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل اًمؽمُمكذي ضمًـ: (3)

 (.3888(، وصحٞمص اًمؽمُمذي  :325 

 (.5:53 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.3262د. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود.  رواه أسمق داو صحٝمح: (5)

 (.3263رواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود.   صحٝمح: (6)
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ايمًالم وإَملر نمض ايمٌٌم وىمػ إذى ورد » :ىم٤مل ؟وُم٤م طمؼ اًمٓمريؼ ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًمقا شضمٗمف

شزم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر
(1)

.   

يم٤معمرأة وإُمرد احلًكـ  :إن همض اًمٌٍم قمـ اًمّمقرة اًمتل يٜمٝمك قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وهلذا يٗم٣مل:

   :يقرث ذًمؽ ومقائد ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر

هلل ؾملٝمًئ٣م  همل١من َملـ سملرك»طمالوة اإليامن وًمذشمف اًمتل هل أطمغم وأـمٞمك٥م ممك٤م شمريمكف هلل  إضمداه٣م:

شَمٛمفطمغًما  فمقوف اهلل
(2)

. 

ومٝمق يقرث ٟمقر اًم٘مٚم٥م واًمٗمراؾمك٦م ىمك٤مل شمٕمك٤ممم قمكـ ىمكقم  وأَم٣م ايمٖم٣م دة ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ نمض ايمٌٌم:

 .[71احلجر:] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :ًمقط

وم٤مًمتٕمٚمؼ سم٤مًمّمقر يقضم٥م وم٤ًمد اًمٕم٘مؾ وقمٛمك اًمٌّمػمة وؾمكٙمر اًم٘مٚمك٥م سمكؾ ضمٜمقٟمكف وذيمكر اهلل 

 [35ايمٛملقر:] ﴾ہہ ھ ھ ھھ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف آي٦م اًمٜمقر قم٘مٞم٥م آي٤مت همض اًمٌٍم وم٘مك٤مل

ـ قمٛمكر فمك٤مهره سم٤مشمٌك٤مع اًمًكٜم٦م ُم :ويم٤من ؿم٤مه سمـ ؿمج٤مع اًمٙمرُم٤م) ٓ آمئ ًمف ومراؾم٦م ويم٤من ي٘مقل

وذيمكر ظمّمكٚم٦م  ،وسم٤مـمٜمف سمدوام اعمراىم٦ٌم وهمض سمٍمه قمـ اعمح٤مرم ويمكػ ٟمٗمًكف قمكـ اًمِمكٝمقات

مل آمئ ًمف ومراؾم٦م. واهلل شمٕم٤ممم جيزي اًمٕمٌد قمغم قمٛمٚمف سمام هكق ُمكـ  ،ؾم٤مدؾم٦م أفمٜمف هق أيمؾ احلالل

ؼ ٟمقر سمّمػمشمف ويٗمتص قمٚمٞمف سم٤مب اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمٙمِمكقف وٟمحكق ذًمكؽ ممك٤م ضمٜمس قمٛمٚمف ومٞمٓمٚم

   .يٜم٤مل سمٌّمػمة اًم٘مٚم٥م

ىمقة اًم٘مٚم٥م وصم٤ٌمشمف وؿمج٤مقمتف ومٞمجٕمؾ اهلل ًمف ؾمٚمٓم٤من اًمٌّمػمة ُمع ؾمكٚمٓم٤من احلجك٦م ومك٢من  :ايمث٣ميمث٥م

اًمرضمؾ اًمذي خي٤مًمػ هقاه يٗمرق اًمِمٞمٓم٤من ُمـ فمٚمف وهلذا يقضمد ذم اعمتٌكع هكقاه ُمكـ ذل اًمكٜمٗمس 

ٟمتٝم٤م ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل عمـ قمّم٤مهووٕمٗمٝم٤م وُمٝم٤م
(3)

 . 

ك ايمرازمٔم٥م: ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ُمكـ اًمكذٟمقب. ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  ٥ما شمٓمٝمر اًمٚمُّ

أـمٝمكر وأـمٞمك٥م، وأٟمٛمكك  ﴾ڎ ڈڈ  ﴿ ىم٤مل اًمِمكٞم: اًمًكٕمدي: [30ايمٛمقر:] ﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ر ُمـ اخل٨ٌم اًمذي يتدٟمس سمف أهؾ اًمٗمقاطمش وزيم٧م ٝمُ ـمَ  ،ٕقمامهلؿ، وم٢من ُمـ طمٗمظ سمٍمه وومرضمف

                                                                          

 (.3232(، وُمًٚمؿ  3444رواه اًمٌخ٤مري   (2)

رواه أمحد سمًٜمد صحٞمص. وىم٤مل إًم٤ٌم) ؾمٜمده صحٞمص اٟمٔمر طمجك٤مب اعمكرآة اعمًكٚمٛم٦م وًم٤ٌمؾمكٝم٤م ذم  صلحٝمح: (1)

 (.2514سمػموت   .( ط58ِمٞم: اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م. ص:  اًمّمالة ًم

شم٠مًمٞمػ: ؿمٞم: اإلؾمالم اسمكـ شمٞمٛمٞمك٦م طم٘م٘مكف وقمٚمكؼ (. 59، 58 ص: اعمرأة وًم٤ٌمؾمٝم٤م ذم اًمّمالة  باٟمٔمر طمج٤م (3)

 .حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم). اًمِمٞم:/ قمٚمٞمف
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 رام.أقمامًمف سم٥ًٌم شمرك احل

ىمك٤مل  [181]ايمٌٗملرة: ﴾ىئىئ ىئ یی   ېئ  ﴿يٗمتص ـمرق اًمٕمٚمؿ. ىمك٤مل شمٕمك٤ممم: اخل٣مَم٥ًم:

 ٛمف وجيٕمؾ ذم ىمٚمٌف ٟمقر يٗمٝمؿ سمف.قمٚمّ  ،ا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٠من ُمـ اشم٘م٤موقمدً  :اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل

ؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م اًمتك وهٌٝم٤م اهلل شمٕمك٤ممم ًمإلٟمًك٤من ٕضمكؾ أن يِمكٙمر اهلل اعمكٜمٕمؿ وذًمكؽ  ايم٣ًمدؽم٥م:

ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ومٛمـ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم همػم ذًمؽ يم٤مٟم٧م طمج٦م قمٚمٞمكف وىم٤مسمكؾ  سم٤مؾمتٕمامل هذه اًمٜمٕمٛم٦م

   ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مجلحقد.ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 . [78]ايمٛمحؾ: 

وم٠مض رء قمغم اًم٘مٚم٥م إرؾم٤مل اًمٌٍم، وم٢مٟمف  :اًمتخٚمص ُمـ أمل احلنة. ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ايم٣ًمزمٔم٥م:

 ٞمف، وذًمؽ هم٤مي٦م أعمف وقمذاسمف. يريف ُم٤م يِمتد ـمٚمٌف وٓ صؼم ًمف قمٜمف وٓ وصقل ًمف إًم

، واعمٕمٜمك: ٓ شم٘مرسمقا ُمٜمكف [31]اإلهاء: ﴾ژ ژ ڑڑ  ﴿اًمقىم٤مي٤م ُمـ اًمزٟم٤م. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ايمث٣مَمٛم٥م:

 .. إًم:. .وٓ ُمـ ُم٘مدُم٤مشمف، يم٤مًمٚمٛم٦ًم واًمٜمٔمرة واًمٖمٛمزة

ُمٜمف، ؾم٠مل سمكالل سمكـ أيب ظمػًما  هلل قمقوف اهللؿمٞمًئ٤م  اًم٘مقة ذم اجلامع. اقمٚمؿ أن ُمـ شمرك ايمت٣مؽمٔم٥م: 

ىم٤مل: ٕهنكؿ  -إهمٚمؿ اًم٘مقي ذم اجلامع-ُم٤م سم٤مل أهؾ اًم٘مرى أهمٚمؿ اًمٜم٤مس؟  :سمـ واؾمع حمٛمدَ  سمردة

أن اًمٌٕمد قمـ اًمٜمٔمرة احلرام واًمٕمٗم٦م قمـ اًمزٟم٤م شمزيكد صك٤مطمٌٝم٤م ىمكقة قمكغم  :ٓ يزٟمقن، وُمٕمٜمك ذًمؽ

اجلامع
(1)

 . 

إن إـمكالق اًمٌٍمك  :خيٚمص اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمدار أظمكرة. ىمك٤مل اسمكـ اًم٘مكٞمؿ ايمٔم٣مذة:

٥م اؾمتحٙم٤مم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمدار أظمرة، ويقىمع ذم ؾمٙمرة اًمٕمِمؼ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ قمِمك٤مق يقضم

 . [71]احلجر: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿اًمّمقر: 

٣م اولٚمٛمقا رم ؽملت  »ىمك٤مل:  طأن اًمٜمٌل   سمـ اًمّم٤مُم٧م: ومٕمـ قم٤ٌمدة وامن اجلٜم٦م ضم٣مدي فممم: 

إذا ا تٚمٛملتؿ واضمٖمٓملقا اصدومقا إذا ضمدشمتؿ وأوهمقا إذا وفمدسمؿ وأدوا  :َمـ أٞمٖمً٘مؿ أوٚمـ يم٘مؿ اجلٛم٥م

شقا أيدي٘مؿهمروصم٘مؿ ونمّمقا أزمِم٣مرىمؿ وىمٖم  
(2)

 .    

ٕن طمٗمكظ اًمٗمكرج وهمكض اًمٌٍمك  ،أمهٞم٦م قمٔمٛمك سم٤مًمٜمًك٦ٌم ًمٚمٗمكرد واعمجتٛمكع وحلٗمظ اًمٌٍم 

واًمٕمّمكٛم٦م ُمكـ  ،وطمٗمكظ إٟمًك٤مب ،واًمٕمٗم٦م قمكـ اعمحك٤مرم يك١مدي إمم مت٤مؾمكؽ سمٜمٞمك٤من اعمجتٛمكع

                                                                          

 اًمثالصمقن.اًمٕمدد اًمت٤مؾمع اًمًٜم٦م  (32جمٚم٦م اًمتقطمٞمد  ص:، ُمـ ومقائد همض اًمٌٍم/ صالح قمٌد اخل٤مًمؼ (2)

 (.2129رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   (1)
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 ،عمذٟم٥م اًمذي ٓ يرضمع ُمـ ىمري٥م ويت٠مًمكف قمكغم اهلل٤م يٗمتؽ سم٤م٤م دٟمٞمقي  إُمراض اًمتل ضمٕمٚمف اهلل قم٘م٤مسمً 

وٟمٔمر طمالل  ،وٓ يرى سمام ىمًٛمف اهلل ًمف ُمـ ومرج طمالل
(1)

 . 

 سفغ ايفسزفطٌ  -2
ڱ   ﴿  وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ں  ڤ   ﴿  : وىم٤مل شمٕم٤ممم  . [ 32]ايمٛم٣ًمء:  ﴾ڱ  ٹ  ٹ  ٹ  ڦ   ٹ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڃ ڃ چ چ چ چ   ڦ  ڃ  ڇ   ڃ  ڇ ڇ 

ڍ  ڍ  ڎ    ڇ  ڎ  ڌ  ڈ ڌ  ڑ   ڈ  ڑ  ژ  ک   ژ  ک 

 . [22-5]اظم٠مَمٛمقن: ﴾ک ک گ گ گ

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[35]إضمزاب: ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

َمـ يّمٚمـ رم َم٣م زمكم حلٝمٝمف وَم٣م زملكم رصمٙمٝملف »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

 .(1)شسمّمٚمٛم٦م يمف زم٣مجلٛم٥م

َم٣م زمكم حلٝمٝمف وذ َم٣م زمكم رصمٙمٝمف  َمـ ووم٣مه اهلل ذ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شدطمؾ اجلٛم٥م
(3)

. 

إذا صٙم٦م اظمرأة مخًٜم٣م وضمِمٛم٦م همرصمٜم٣م وأؿم٣مفم٦م زمٔمٙمٜمل٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فوفمٛم

شدطمٙم٦م َمـ أي أزمقاب اجلٛم٥م ؾم٣مءت
(4)

.     

شٚمف وهمرصمف دطمؾ اجلٛم٥مٝمَمـ ضمٖمظ َم٣م زمكم همٗم»:طىم٤مل رؾمقل اهلل :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك 
(5)

 . 

ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يلقم ٓ ـملؾ » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ٞمُمٟم دم فم٣ٌمدة اهلل فمز وصمؾ ورصملؾ ومٙمٌلف َمٔمٙملؼ زم٣مظمًل٣مصمد ورصملالن  إٓ ـمٙمف اإلَم٣مم ايمٔم٣مدل وؾم٣مب  

                                                                          

 (.:47/ 3ج اٟمٔمر وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  (2)

اعمراد سمام سملم حلٞمٞمكف اًمٚمًك٤من وسمكام سمكلم اسمـ طمجر: ىم٤مل احل٤مومظ ( سم٤مب طمٗمظ اًمٚم٤ًمن. :721 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 .ٞم٤من مه٤م قمٔمام احلٜمؽواًمٚمح رضمٚمٞمف اًمٗمرج

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم طمكدي٨م طمًكـ :اًمؽمُمكذيوىمك٤مل سمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف اورواه اًمؽمُمذي  صحٝمح: (3)

 (.621(، واًمّمحٞمح٦م  76:4صحٞمص اجل٤مُمع  

 (.771. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًـ: (1)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (5)
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إين أطمل٣مف اهلل  :حت٣مزم٣م دم اهلل اصمتٚمٔم٣م فمٙمٝمف وسمٖمروم٣م فمٙمٝمف ورصمؾ دفمتف اَمرأة ذات َمٛمِم٤م ومجل٣مل همٗمل٣مل

٣م همٖم٣مول٦م ضمتك ٓ سمٔمٙمؿ ؾماميمف َم٣م سمٛمٖمؼ يٚمٝمٛمف ورصمؾ ذىمر اهلل طم٣ميمًٝمل ورصمؾ سمِمد  زمِمدوم٥م همٟمطمٖم٣مه٣م

شفمٝمٛم٣مه
(1)

. 

اٞمْمٙمؼ شمالشم٥م ٞمٖمر ممـ ىم٣من وملٌٙم٘مؿ » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر أيّم٣م

إٞمف ٓ  :أواهؿ اظمٌٝم٦م إلم نم٣مر همدطمٙمقه هم٣مٞمحدرت صخرة َمـ اجلٌؾ همًدت فمٙمٝمٜمؿ ايمٕم٣مر همٗم٣ميمقا ضمتك

 :ومذيمر احلكدي٨م إمم أن ىمك٤مل أظمكر شإٓ أن سمدفمقا اهلل زمِم٣ميمح أفماميم٘مؿ يٛمجٝم٘مؿ َمـ هذه ايمِمخرة

ىم٣مٞم٦م أضم٤م ايمٛم٣مس إرم همٟمردهت٣م فمعم ٞمٖمًٜم٣م هم٣مَمتٛمٔم٦م َمٛملل ضمتلك أظمل٦م هبل٣م  ايمٙمٜمؿ ىم٣مٞم٦م رم ازمٛم٥م فمؿ  »

ؽمٛم٥م َمـ ايمًٛمكم همج٣مءسمٛمل همٟمفمْمٝمتٜم٣م فممميـ وَم٣م ٥م ديٛم٣مر فمعم أن ختقم زمٝمٛمل وزمكم ٞمٖمًٜم٣م همٖمٔمٙم٦م ضمتلك 

ٓ أضمؾ يملؽ أن سمٖملض اخلل٣مسمؿ إٓ زمحٗملف همتحرصمل٦م َملـ ايمقوملقع فمٙمٝمٜمل٣م  :٦مإذا ومدرت فمٙمٝمٜم٣م وم٣ميم

ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م ذيملؽ  هم٣مٞمٌمهم٦م فمٛمٜم٣م وهل أضم٤م ايمٛم٣مس إرم وسمرىم٦م ايمذه٤م ايمذي أفمْمٝمتٜم٣م

احلدي٨م شازمتٕم٣مء وصمٜمؽ هم٣مهمرج فمٛم٣م َم٣م ٞمحـ همٝمف هم٣مٞمٖمرصم٦م ايمِمخرة
(2)

. 

ايمٗم٣مفملديـ ىمحرَمل٥م ضمرَمل٥م ٞمًل٣مء اظمج٣مهلديـ فملعم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ زمريدة 

 َمـ اظمج٣مهديـ دم أهٙمف همٝمخقٞمف هملٝمٜمؿ إٓ ووملػ يملف أَمٜم٣مهتؿ َم٣م َمـ رصمؾ َمـ ايمٗم٣مفمديـ خيٙمػ رصماًل 

هملام » :وم٘مك٤مل ط صمؿ اًمتٗمك٧م إًمٞمٜمك٤م رؾمكقل اهلل شيقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٝمٟمطمذ َمـ ضمًٛم٣مسمف َم٣م ؾم٣مء ضمتك يرى

ش؟ـمٛم٘مؿ
(3)

. 

ق َمل٠مَمـ وٓ ينل  ٓ يزين ايملزاين ضملكم يلزين وهل» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

شايم٣ًمر  ضمكم ين  وهق َم٠مَمـ وٓ يممب اخلٚمر ضمكم يممهب٣م وهق َم٠مَمـ
(4)

. 

َمًٙمؿ يُمٜمد أن ٓ إيمف  اَمرئٓ حيؾ دم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد  

ايمثٝم٤م ايمزاين وايملٛمٖمس زمل٣ميمٛمٖمس وايمتل٣مرك يمديٛملف اظمٖمل٣مر   :إٓ اهلل وأين رؽمقل اهلل إٓ زم١مضمدى شمالث

شامفم٥ميمٙمج
(5)

. 
                                                                          

 ( سم٤مب ومْمؾ إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م.2141  وُمًٚمؿ(، :73 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 .٢مهق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمقـم شسمٖمض اخل٣مسمؿ» :وىمقًمف( 3854  وُمًٚمؿ(، 3263 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

إٓ » :وأسمق داود إٓ أٟمف ىم٤مل ومٞمكف( سم٤مب طمرُم٦م اًمٜم٤ًمء اعمج٤مهديـ وإصمؿ ُمـ ظم٤مهنؿ ومٞمٝمـ. 29:8 رواه ُمًٚمؿ  (3)

ورواه اًمٜمًك٤مئل يمك٠ميب داود وزاد  شًٛم٣مسمف َم٣م ؾمئ٦مهذا طمٙمٖمؽ دم أهٙمؽ همخذ َمـ ضم :ٞمِم٤م يمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٗمٝمؾ

 (.35:7. اٟمٔمر صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود طمدي٨م  ش؟٣مأسمرون يدع يمف َمـ ضمًٛم٣مسمف ؾمٝمئً »

 (.68 وُمًٚمؿ (، 74:1 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 (.2787 وُمًٚمؿ (، 7595 رواه اًمٌخ٤مري  (5)
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َمًلٙمؿ يُملٜمد أن ٓ إيملف إٓ اهلل وأن  اَملرئٓ حيؾ دم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فم٣م ُم٥م 

٣م هلل ويمرؽملقيمف ا رؽمقل اهلل إٓ دم إضمدى شمالث زٞم٣م زمٔمد إضمِم٣من هم١مٞمف يرصمؿ ورصمؾ طمرج حم٣مرزًملحمٚمًد 

ًً هم١مٞمف يُ  ش٣م همٝمٗمتؾ هب٣مٗمتؾ أو يِمٙم٤م أو يٛمٖمك َمـ إرض أو يٗمتؾ ٞمٖم
(1)

. 

إذا زٞمك ايمرصمؾ طمرج َمٛملف اإليلامن هم٘مل٣من فمٙمٝملف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ أيب هريرة

شىم٣ميمٓمٙم٥م هم١مذا أومٙمع رصمع إيمٝمف اإليامن
(2)

. 

ٓ ي٘مٙمٚمٜمؿ اهلل يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م وٓ يلزىمٝمٜمؿ وٓ يٛمٓملر  شمالشم٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فوفمٛم

شؾمٝمخ زان وَمٙمؽ ىمذاب وفم٣م ؾ َمًت٘مػم :إيمٝمٜمؿ وهلؿ فمذاب أيمٝمؿ
(3)

 . 

ايمٌٝم٣مع احلالف وايمٖمٗملغم اظمختل٣مل وايمُملٝمخ  :أرزمٔم٥م يٌٕمّمٜمؿ اهلل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وفمٛمف وم٣مل:

شايمزاين واإلَم٣مم اجل٣م ر
(4)

. 

ايمُملٝمخ ايملزاين واإلَمل٣مم  :شمالشمل٥م ٓ يلدطمٙمقن اجلٛمل٥م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمامن 

شايم٘مذاب وايمٔم٣م ؾ اظمزهق
(5)

  . 

أن جتٔمؾ »: ىم٤مل ؟٥م أقمٔمؿ قمٜمد اهللأي اًمذٟم :طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

 شأن سمٗمتؾ ويمدك خم٣مهم٥م أن يْمٔملؿ َمٔملؽ» :ىم٤مل ؟إن ذًمؽ ًمٕمٔمٞمؿ صمؿ أي :ىمٚم٧م شا وهق طمٙمٗمؽهلل ٞمًد 

شأن سمزاين ضمٙمٝمٙم٥م صم٣مرك» ىم٤مل ؟صمؿ أي :ىمٚم٧م
(6)

 . 

 :ىمك٤مًمقا ش؟َم٣م سمٗمقيمقن دم ايمزٞم٣م» :ٕصح٤مسمف طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ اظمٗمداد زمـ إؽمقد 

ٕصكح٤مسمف  طوم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل  ،وضمؾ ورؾمقًمف ومٝمق طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمرام طمرُمف اهلل قمز

شٕن يزين ايمرصمؾ زمٔممم ٞمًقة أين فمٙمٝمف َمـ أن يزين زم٣مَمرأة صم٣مره»
(7)

. 
                                                                          

 (8753صحٞمص اجل٤مُمع  و (5159.وصححف إًم٤ٌم) صحٞمص اًمٜم٤ًمئل واًمٜم٤ًمئل رواه أسمق داود صحٝمح: (2)

(، 57:1. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود واًمٚمٗمظ ًمف واًمؽمُمذي واًمٌٞمٝم٘مل صحٝمح: (1)

 ( سمٜمحقه.:61واًمّمحٞمح٦م  

 وشم٘مدم. صحٝمح: (3)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (1)

 (.34:9. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح: (5)

 :   وذم روايك٦م هلكام وشمكال هكذه أيك٦م ورواه اًمؽمُمكذي واًمٜمًك٤مئل(، 97 وُمًكٚمؿ (، 5318 ي رواه اًمٌخ٤مر (6)

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

 .احلٚمٞمٚم٦م: هل اًمزوضم٦م .[:7-79اًمٗمرىم٤من:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م . وصححف إًمٌك٤مرواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط صحٝمح: (7)

 3515.) 
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َمثؾ ايمذي جيٙملس فملعم هملراش اظمٕمٝمٌل٥م َمثلؾ » وم٣مل: -رهمع احلدي٧م-  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

شايمذي يٛمٜمُمف أؽمقد َمـ أؽم٣مود يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
 (1)

 . 

ي٣م ؾم٣ٌمب ومريش اضمٖمٓمقا همروصم٘مؿ ٓ سمزٞملقا أٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل   فم٣ٌمس وفمـ ازمـ

شَمـ ضمٖمظ همرصمف همٙمف اجلٛم٥م
(2)

. 

ي٣م أهيل٣م ايمٛمل٣مس وملد آن يم٘ملؿ أن » :أي زمرصمؾ ومد ذب همٗم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فمٌد اهلل 

يٌد يمٛم٣م صلٖمحتف زمًؼم اهلل هم١مٞمف َمـ  همٙمٝمًتؼمؾمٝمًئ٣م  سمٛمتٜمقا فمـ ضمدود اهلل همٚمـ أص٣مب َمـ هذه ايمٗم٣مذورة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: طوىمرأ رؾمكقل اهلل  شٞمٗمؿ فمٙمٝمف ىمت٣مب اهلل

ش﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ
(3)

 . 

وم٠مىمٌؾ اًم٘مقم  ،ي٤م رؾمقل اهلل ائذن زم سم٤مًمزٟمك :وم٘م٤مل طاًمٜمٌل  أشمك٤م ك ؿم٤مسم  إن ومتً » :فمـ أيب أَم٣مَم٥م وم٣مل

ًٌ شأدٞمف»: ُمف ُمف وم٘م٤مل :قمٚمٞمف ومزضمروه وىم٤مًمقا  ش؟أحتٌلف َٕملؽ» :ىمك٤مل ومجٚمكس. :ىمك٤مل .٤م. ومدٟم٤م ُمٜمف ىمري

 :ىمك٤مل ش؟أهمتحٌف ٓزمٛمتلؽ» :. ىم٤ملشوٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف َٕمٜم٣مهتؿ» :ٓ واهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك. ىم٤مل :ىم٤مل

 ش؟أحتٌلف ٕطمتلؽ» :. ىمك٤ملشوٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف يمٌٛم٣مهتؿ» :ٓ واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك. ىم٤مل

 ٓ :ىم٤مل ش؟أحتٌف يمٔمٚمتؽ» :. ىم٤ملشف ٕطمقاهتؿوٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞم» :ٓ واهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك. ىم٤مل :ىم٤مل

 ٓ واهلل :ىمك٤مل ش؟أحتٌلف خل٣ميمتلؽ» :. ىمك٤ملشوٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف يمٔمامهتلؿ» :واهلل ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك. ىم٤مل

ايمٙمٜملؿ انمٖملر » :ومقوع يده قمٚمٞمف وىمك٤مل ل:. ىم٤مشوٓ ايمٛم٣مس حيٌقٞمف خل٣مٓهتؿ» :ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك. ىم٤مل

ٕمد ذًمؽ اًمٗمتك يٚمتٗم٧م إمم رء. ومٚمؿ يٙمـ سمشذٞمٌف وؿمٜمر ومٙمٌف وضمِمـ همرصمف
(4)

  . 

إن اظمرأة سمٗمٌلؾ دم صلقرة ؾملٝمْم٣من وسملدزمر دم صلقرة » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

ؾمٝمْم٣من إذا أضمدىمؿ أفمجٌتف اظمرأة همقومٔم٦م دم ومٙمٌف همٙمٝمٔمٚمد إلم اَمرأسمف همٙمٝمقاومٔمٜم٣م هم١من ذيملؽ يلرد َمل٣م دم 

شٞمٖمًف
(5)

. 

 ؾ وجيٛمؾ.قمام ٓ حي وهل اًمٙمػ :سم٤مًمٕمٗم٦م وحتٖمظ ايمٖمروج زم٣مٕي:
                                                                          

. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م احلٞم٤مت واطمده٤م أؾمقد :إؾم٤مود رواه اًمٓمؼما) ورواشمف صم٘م٤مت ضمًـ: (2)

 3516.) 

ي٣م همتٝمل٣من وملريش ٓ » :وذم رواي٦م ًمٚمٌٞمٝم٘مل. صحٞمص قمغم ذـمٝمام :وىم٤مل احل٤ميمؿ رواه احل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل :ضمًـ (1)

 (.3521وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   شؾ اجلٛم٥مسمزٞمقا هم١مٞمف َمـ ؽمٙمؿ يمف ؾم٣ٌمزمف دطم

 (.34:6صححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   صحٝمح: (3)

 (.481رواه أمحد. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح: (1)

 .ٝم٤مٕمشمف أو ضم٤مريتف ومٞمقاىمأ( سم٤مب ٟمدب ُمـ رأى اُمرأة ومقىمٕم٧م ذم ٟمٗمًف إمم أن ي٠مي اُمر2514 رواه ُمًٚمؿ  (5)
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هل وٌط اًمٜمٗمس قمـ اًمِمٝمقات وىمٍمه٤م قمغم آيمتٗمك٤مء سمكام ي٘مكٞمؿ أود اجلًكؿ  وم٣مل اجل٣مضمظ:

وحيٗمظ صحتف وم٘مط، واضمتٜم٤مب اًمنف ذم مجٞمع اعمٚمذات وىمّمد آقمتدال، وأن يٙمقن ُم٤م ي٘متٍم 

قمٚمٞمف ُمـ اًمِمٝمقات قمغم اًمقضمف اعمًتح٥م اعمتٗمؼ قمغم ارشمْم٤مئف وذم أوىم٤مت احل٤مضم٦م اًمتكل ٓ همٜمكك 

اًم٘مدر اًمذي ٓ حيت٤مج إمم أيمثر ُمٜمف، وٓ حيرس اًمٜمٗمس واًم٘مقة أىمؾ ُمٜمف، وهذه احلك٤مل قمٜمٝم٤م، وقمغم 

 هل هم٤مي٦م اًمٕمٗم٦م.  

اًمٌٍم. واًمّمقم عمـ مل ي٘مدر قمغم اًمزواج اًمزواج وهمضُّ  ويٟمي حتتٜم٣م:
(1)

. 

 فطٌ ايصٚاز ملٔ قدز عًٝ٘ -3
َملٛم٘مؿ ايمٌل٣مءة ي٣م َمٔممم ايمُم٣ٌمب َمـ اؽمتْم٣مع » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

شيمٙمٌٌم وأضمِمـ يمٙمٖمرج وَمـ مل يًتْمع همٔمٙمٝمف زم٣ميمِمقم هم١مٞمف يمف وصم٣مء همٙمٝمتزوج هم١مٞمف أنمض  
(2)

.  

ايمدٞمٝم٣م َمت٣مع وطمغم َمت٣مفمٜم٣م اظمرأة »ىم٤مل:  طأن رؾمقل اهلل  وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

شايمِم٣محل٥م
(3)

.  

يمٜم٤م ُمع  :ىم٤مل [31]ايمتقزم٥م: ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ عم٤م ٟمزًم٧م :وم٣مل وفمـ شمقزم٣من 

أٟمزًم٧م ذم اًمذه٥م واًمٗمْمك٦م ًمكق قمٚمٛمٜمك٤م أي  :ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره وم٘م٤مل سمٕمض أصح٤مسمف طقل اهلل رؾم

شوصم٥م َم٠مَمٛم٥م سمٔمٝمٛمف فمعم إيامٞمفوزأهمّمٙمف يم٣ًمن ذاىمر وومٙم٤م ؾم٣مىمر »: اعم٤مل ظمػم ومٜمتخذه وم٘م٤مل
(4)

. 

َمـ ؽملٔم٣مدة ازملـ »ىم٤مل:  طأن رؾمقل اهلل  :وم٣مل    وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص فمـ أزمٝمف فمـ صمده

ازمـ آدم شمالشم٥م َمـ ؽمٔم٣مدة ازمـ آدم اظمرأة ايمِم٣محل٥م واظمًل٘مـ ايمِمل٣ميمح واظمرىمل٤م  آدم شمالشم٥م وَمـ ؾمٗم٣موة

شايمِم٣ميمح  وَمـ ؾمٗم٣موة ازمـ آدم اظمرأة ايمًقء واظمً٘مـ ايمًقء واظمرىم٤م ايمًقء
 (5)

.  

َمـ رزومف اهلل اَمرأة ص٣محل٥م همٗملد أفم٣مٞملف فملعم ؾملْمر ديٛملف » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أٞمس 
                                                                          

   ( سمتٍمف يًػم.258،:47/ ص: 3اٟمٔمر وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  ج (2)

 .(2511  وُمًٚمؿ(، 5889  رواه اًمٌخ٤مري  (1)

 ( سم٤مب ظمػم ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م اعمرأة اًمّم٤محل٦م.2578 رواه ُمًٚمؿ  (3)

وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص  طمدي٨م طمًـ :رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف واسمـ ُم٤مضمف وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح: (1)

 (.::25(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م:  2967 ُم٤مضمف  وصحٞمص اسمـ (،6466اجل٤مُمع  

  شواظمًل٘مـ ايمّملٝمؼ» :رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واًمٓمؼما) واًمٌزار واحل٤ميمؿ وصححف إٓ أٟمف ىمك٤مل صحٝمح: (5)

أرزمع َمـ ايمًلٔم٣مدة اظملرأة ايمِمل٣محل٥م واظمًل٘مـ ايمقاؽملع واجلل٣مر ايمِمل٣ميمح » :واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أٟمف ىم٤مل

وصكححف  .شـ ايمُمٗم٣مء اجل٣مر ايمًقء واظمرأة ايمًقء واظمرىم٤م ايمًلقء واظمًل٘مـ ايمّملٝمؼواظمرىم٤م اهلٛملء وأرزمع َم

 (.2:25صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م:   إًم٤ٌم) ذم
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شهمٙمٝمتؼ اهلل دم ايمُمْمر ايم٣ٌمومل
(1)

.    

شمالشم٥م ضمؼ فمعم اهلل فمقهنؿ اظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ »ىم٤مل:  طن رؾمقل اهلل إ :وم٣مل وفمـ أيب هريرة    

شاهلل واظم٘م٣مسم٤م ايمذي يريد إداء وايمٛم٣مىمح ايمذي يريد ايمٔمٖم٣مف
(2)

.  

ي٠ًمًمقن قمـ قمٌك٤مدة  طضم٤مء صمالصم٦م رهط إمم سمٞمقت أزواج اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ  

ىمد همٗمر اهلل ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ  طوأيـ ٟمحـ ُمـ اًمٜمٌل  :قه٤م وم٘م٤مًمقاومٚمام أظمؼموا يم٠مهنؿ شم٘م٤مًم طاًمٜمٌل 

ٟم٤م أصقم اًمدهر وٓ أومٓمكر أ :ا وىم٤مل آظمرأُم٤م أٟم٤م وم٢م) أصكم اًمٚمٞمؾ أسمدً  :ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر ىم٤مل أطمدهؿ

أٞمتؿ ايملذيـ ومٙملتؿ ىملذا » :وم٘م٤مل طا ومج٤مء رؾمقل اهلل أٟم٤م أقمتزل اًمٜم٤ًمء ومال أشمزوج أسمدً  :وىم٤مل آظمر

طمُم٣مىمؿ هلل وأسمٗم٣مىمؿ يمف يم٘مٛمل أصقم وأهمْمر وأصقم وأرومد وأسمزوج ايمٛم٣ًمء همٚمـ أَم٣م واهلل إين ٕ ،وىمذا

شرنم٤م فمـ ؽمٛمتل همٙمٝمس َمٛمل
(3)

.

 :سمٛم٘مح اظملرأة فملعم إضملدى طمِمل٣مل»ىم٤مل:  طن رؾمقل اهلل إ :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

شجلامهل٣م وَم٣مهل٣م وطمٙمٗمٜم٣م وديٛمٜم٣م همٔمٙمٝمؽ زمذات ايمديـ واخلٙمؼ سمرزم٦م يٚمٝمٛمؽ
(4)

.  

إ) أص٧ٌم اُمرأة  !ي٤م رؾمقل اهلل :ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل وم٘م٤مل :وم٣مل وفمـ َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر 

ومٜمٝم٤مه صمؿ أشم٤مه اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل ًمف ُمثكؾ ذًمكؽ  ؟ذات طم٥ًم وُمٜمّم٥م وُم٤مل إٓ أهن٤م ٓ شمٚمد أوم٠مشمزوضمٝم٤م

شسمزوصمقا ايمقدود ايمقيمقد هم١مين َم٘م٣مشمر زم٘مؿ إَمؿ»: صمؿ أشم٤مه اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل ًمف
(5)

.   

 -اخلتل٣من ويكروى-أرزمع َمـ ؽمٛمـ اظمرؽمٙمكم احلٝم٣مء » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أيقب 

شوايمتٔمْمر وايمًقاك وايمٛم٘م٣مح
(6)

 . 

                                                                          

صحٞمص اإلؾمٜم٤مد وذم روايك٦م  :رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط واحل٤ميمؿ وُمـ ـمري٘مف ًمٚمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل احل٤ميمؿ ضمًلـ: (2)

وطمًٜمف  شايمديـ همٙمٝمتؼ اهلل دم ايمٛمِمػ ايم٣ٌموملإذا سمزوج ايمٔمٌد همٗمد اؽمت٘مٚمؾ ٞمِمػ » ط:اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 (.2:27إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 :طمًـ صحٞمص واسمـ طم٤ٌمن ًمف ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤ملىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف و ضمًـ: (1)

  (.  2:28صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم .صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ

اًمٜمٙم٤مح عمـ  اؾمتح٤ٌمبسم٤مب  (2515  ذم اًمٜمٙم٤مح واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م (5887 رواه اًمٌخ٤مري  (3)

 .شم٤مىم٧م ٟمٗمًف إًمٞمف

 (.:2:2صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م:  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واًمٌزار وأسمق يٕمغم واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف    ضمًـ: (1)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم  .صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واحلك٤ميمؿ واًمٚمٗمكظ ًمكف وىمك٤مل صحٝمح: (5)

 (.2:32(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  3161ٞمص أيب داود  صح

   (.493وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص   رواه اًمؽمُمذي. ضمًـ: (6)
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 فطٌ طاع١ ايصٚد١ -4
إذا صلٙم٦م اظملرأة مخًلٜم٣م وصل٣مَم٦م ؾملٜمره٣م »: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  ومل٣مل:  فمـ أيب هريلرة

شادطمقم اجلٛم٥م َمـ أي أزمقاب اجلٛم٥م ؾمئ٦م :وضمِمٛم٦م همرصمٜم٣م وأؿم٣مفم٦م زوصمٜم٣م ومٝمؾ هل٣م
(1)

 .    

ٟمٕمؿ   :ىم٤مًم٧م ش؟أذات زوج أٞم٦م» :همٗم٣مل هل٣م طأن فمٚم٥م يمف أسم٦م ايمٛمٌل  حمِمـ وفمـ ضمِمكم زمـ 

ُم٤م آًمقه  :ىم٤مًم٧م ش؟همٟميـ أٞم٦م َمٛمف» :ىم٤مل
(2)

هم٘مٝمػ أٞم٦م يمف هم١مٞمف صمٛمتلؽ » :ىم٤مل، إٓ ُم٤م قمجزت قمٜمف 

شوٞم٣مرك
(3)

.  

سمكغم يك٤م  :ىمٚمٜمك٤م ش؟أٓ أطمػمىمؿ زمرصمل٣ميم٘مؿ دم اجلٛمل٥م» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

ايمٛمٌل دم اجلٛم٥م وايمِمديؼ دم اجلٛم٥م وايمرصمؾ يزور أطم٣مه دم ٞم٣مضمٝم٥م اظمٌم ٓ يلزوره إٓ » :رؾمقل اهلل ىم٤مل

ودود ويمقد إذا نمّمل٦ٌم » :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م ش؟أٓ أطمػمىمؿ زمٛم٣ًم ٘مؿ دم اجلٛم٥م ،هلل دم اجلٛم٥م

شهذه يدي دم يدك ٓ أىمتحؾ زمٕمٚمض ضمتك سمرى :أو أدء إيمٝمٜم٣م أو نمّم٤م زوصمٜم٣م وم٣ميم٦م
(4)

.  

 شٚز هللفطٌ َٔ  -5
إذا طمْمل٤م إيملٝم٘مؿ َملـ سمرولقن ديٛملف وطمٙمٗملف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  أيب هريرة وفمـ

شهمزوصمقه إن ٓ سمٖمٔمٙمقه سم٘مـ همتٛم٥م دم إرض وهم٣ًمد فمريض
(5)

 . 

شايمٛم٘م٣مح أينه طمغم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  فمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمرو
 (6)

. 

 فطٌ َٔ أدب دازٜت٘ ٚعًُٗا -6
َمـ ىم٣مٞم٦م يمف صم٣مري٥م همٔم٣مهلل٣م همٟمضمًلـ إيمٝمٜمل٣م، شملؿ »: طل اهلل ىم٤مل رؾمق وم٣مل: فمـ أيب َمقؽمك 

                                                                          

 (.771رواه اسمـ طم٤ٌمن. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (2)

 أي: ٓ أىمٍم ذم ـم٤مقمتف وظمدُمتف.   (1)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :وىم٤ملواحل٤ميمؿ  رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مديـ ضمٞمديـ صحٝمح: (3)

   (.3723(، واًمّمحٞمح٦م  2:44صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

رواه اًمٓمؼما) ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص إٓ إسمراهٞمؿ سمـ زي٤مد اًم٘مرر ومك٢مٟمٜمل مل أىمكػ ومٞمكف قمكغم  :صحٝمح (1)

ًمٌك٤م) . وطمًكٜمف إضمرح وٓ شمٕمديؾ وىمد روي هذا اعمتـ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ويمٕم٥م سمـ قمجرة وهمػممه٤م

 (.4491(، واًمّمحٞمح٦م  2:52ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 (.41:1(، واعمِمٙم٤مة  2196وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه اًمؽمُمذي. ضمًـ: (5)

 (.2953( واًمّمحٞمح٦م  4411  صحٞمص اجل٤مُمعرواه أسمق داود. وصححف إًم٤ٌم) ذم  صحٝمح: (6)
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شأفمتٗمٜم٣م وسمزوصمٜم٣م ىم٣من يمف أصمران
(1)

  . 

 فطٌ سطٔ ايعػس٠ َع األٌٖ -7
٣م وطمٝمل٣مرىمؿ ٣م أضمًٛمٜمؿ طمٙمًٗملأىمٚمؾ اظم٠مَمٛمكم إيامٞمً »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ أيب هريرة

شطمٝم٣مرىمؿ يمٛم٣ًم ٜمؿ
(2)

.  

 فطٌ اجلُاع ب١ٝٓ صاحل١  -8
ي٤م رؾمكقل اهلل ذهك٥م أهكؾ  :طىم٤مًمقا ًمٚمٜمٌل  ط٤م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ن ٟم٤مؾًم أ :فمـ أيب ذر 

أو » :اًمدصمقر سم٤مٕضمقر يّمٚمقن يمام ٟمّمكم ويّمقُمقن يمام ٟمّمقم ويتّمدىمقن سمٗمْمقل أُمقاهلؿ ىمك٤مل

إن زم٘مؾ سمًٌٝمح٥م صدوم٥م وىملؾ سم٘مٌلغمة صلدوم٥م وىملؾ حتٚمٝملدة  :يمٝمس ومد صمٔمؾ اهلل يم٘مؿ َم٣م سمِمدومقن

 شفمـ َمٛم٘مر صدوم٥م ودم زمّمع أضمدىمؿ صلدوم٥م لوهن صدوم٥م وىمؾ هتٙمٝمٙم٥م صدوم٥م وأَمر زم٣مظمٔمروف صدوم٥م

أرأيتؿ يمق وؤمٜم٣م دم ضملرام » :ىم٤مل ؟!ي٤م رؾمقل اهلل أي٠مي أطمدٟم٤م ؿمٝمقشمف ويٙمقن ًمف ومٞمٝم٤م أضمر :ىم٤مًمقا

شأىم٣من فمٙمٝمف همٝمٜم٣م وزر هم٘مذيمؽ إذا وؤمٜم٣م دم احلالل ىم٣من يمف أصمر
(3)

. 

أراد أن يلٟمي أهٙملف يمق أن أضمدهؿ إذا » :طىم٤مل اًمٜمٌل  :زمـ فم٣ٌمس رى اهلل سمٔم٣ملم فمٛمٜمام وم٣ملافمـ 

زم٣مؽمؿ اهلل ايمٙمٜمؿ صمٛمٌٛم٣م ايمُمٝمْم٣من وصمٛم٤م ايمُمٝمْم٣من َم٣م رزومتٛم٣م هم١مٞمف إن يٗمدر زمٝملٛمٜمام ويملد دم ذيملؽ مل  :وم٣مل

شاييه ؾمٝمْم٣من أزمًد 
(4)

. 

 

* * * 
 

 

 

                                                                          

 .ومْمؾ ُمـ أدب ضم٤مريتف وقمٚمٛمٝم٤مسم٤مب  (3517رواه اًمٌخ٤مري   (2)

. وصححف إًم٤ٌم) طمدي٨م طمًـ صحٞمص :رواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح: (1)

 (.395(، واًمّمحٞمح٦م  2343(، وصحٞمص اجل٤مُمع  2273ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 اًمٗمرج. :سمْمؿ اًم٤ٌمء: هق اجلامع. وىمٞمؾ ( اًمٌْمع2117رواه ُمًٚمؿ   (3)

 شم٘مدم ذم أسمقاب اًمذيمر. (1)
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(21) 
 أبٛاب ايبٝٛع ٚغريٖا
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 فطٌ ايطُاس١ يف ايبٝع ٚايػسا٤ ٚاألخر  -1
 ٚايعطا٤ ٚسطٔ ايكطا٤ ٚايتكاضٞ 

وؾمخ٤مء وُمـ ُمٔم٤مهر اًمًامطم٦م، ـمالىم٦م اًمقضمف واؾمت٘م٤ٌمل اًمٜمك٤مس هل اجلقد قمـ يمرم  ايمًامضم٥م:

سم٤مًمٌنم وطمًـ اًمّمح٦ٌم واعمٕم٤مذة، وُم٤ٌمدرة اًمٜم٤مس سم٤مًمتحٞم٦م
(1)

. 

ڎ  ﴿ :وىم٤مل شمٕمك٤ممم. [125ايمٌٗمرة: ] ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿ سمٔم٣ملم: اهللوم٣مل 

ڭ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم [85هقد:] ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک

 .[6-2اظمْمٖمٖمكم:] ﴾......ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۇ ۇ

يت٘م٤موك٤مه ومك٠مهمٚمظ ًمكف ومٝمكؿ سمكف أصكح٤مسمف، وم٘مك٤مل  طأشمك اًمٜمٌل  أن رضماًل  :وفمـ أيب هريرة 

ًٓ » :ط اهللَرؾُمقل  ىم٤مًمقا: ي٤م َرؾُمقل  شَمثؾ ؽمٛمف ٣مأفمْمقه ؽمٛمً » صمؿ ىم٤مل: شدفمقه هم١من يمِم٣مضم٤م احلؼ َمٗم٣م

شأفمْمقه هم١من طمغمىمؿ أضمًٛم٘مؿ ومّم٣مء» اهلل ٓ ٟمجد إٓ أُمثؾ ُمـ ؾمٜمف. ىم٤مل:
(2)

. 

٣م إذا ٣م إذا زمل٣مع ؽملٚمًح ا ؽملٚمًح رضملؿ اهلل فمٌلًد » ومل٣مل: طأن رؽمقل اهلل    فمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

ش٣م إذا اومت٢ماؾمؼمى ؽمٚمًح 
(3)

 . 

٣م ٣م وزم٣م ًٔمل َمُمؼميً  ىم٣من ؽمٜماًل أدطمؾ اهلل فمز وصمؾ رصماًل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمثامن 

ش٣م وَمٗمتّمٝم٣م اجلٛم٥مووم٣موٝمً 
(4)

. 

ىمؿ زمٚمـ حيرم فمعم ايمٛم٣مر وَملـ أٓ أطمػم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

شحترم فمٙمٝمف ايمٛم٣مر فمعم ىمؾ ومري٤م هكم ؽمٜمؾ
(5)

 .
 
 

                                                                          

 (.3/3:2ٞمؿ   جوإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔم (2)

وم٘م٣مك ؿمكٞمًئ٤م  ( سم٤مب ُمـ اؾمتًٚمػ2712( سم٤مب ويم٤مًم٦م اًمِم٤مهد واًمٖم٤مئ٥م، وُمًٚمؿ  3293رواه اًمٌخ٤مري   (1)

 ظمػم ُمٜمف وظمػميمؿ أطمًـ ىمْم٤مء.

ك٤م  سم٤مب اًمًٝمقًم٦م واًمًامطم٦م ذم اًمنماء واًمٌٞمع وُمكـ ـمٚمك٥م( 2:81 رواه اًمٌخ٤مري  (3)  .ومٚمٞمٓمٚمٌكف ذم قمٗمك٤مفطم٘م 

 إذا زمل٣مع نمٖمر اهلل يمرصمؾ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ ىم٣من ؽمٜماًل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :واسمـ ُم٤مضمف واًمٚمٗمظ ًمف واًمؽمُمذي وًمٗمٔمف

 (.2853، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ش إذا اومت٢م إذا اؾمؼمى ؽمٜماًل ؽمٜماًل 

(، 354. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  ٤م٤م وُم٘متْمٞمً رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف مل يذيمر ىم٤موٞمً  ضمًـ: (1)

 (.2854(، صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  57:7وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  

واسمكـ  شيملكم»طمًـ همري٥م واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌكػم سم٢مؾمكٜم٤مد ضمٞمكد وزاد ىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (5)

 =ذم . وصححف إًمٌك٤م)شإٞمام حترم ايمٛم٣مر فمعم ىمؾ هكم يمكم ومري٤م ؽمٜمؾ»: طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وذم رواي٦م ٓسمـ طم٤ٌمن
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ًٌ ٣م يمٝمٛمً َمـ ىم٣من هٝمٛمً » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة  ش٣م ضمرَمف اهلل فمعم ايمٛم٣مر٣م ومري
(1)

. 

شإن اهلل حي٤م ؽمٚمح ايمٌٝمع ؽمٚمح ايممماء ؽمٚمح ايمٗمّم٣مء»وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمٛمف 
(2)

.  

٣م دطملؾ رصملؾ اجلٛمل٥م زمًلامضمتف وم٣مولٝمً » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :٣ملوم وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

ش٣موَمٗمتّمٝمً 
(3)

 .  

ا ومج٤مءشمكف إسمكؾ ُمكـ ٙمكرً سمِ  طاؾمتًكٚمػ رؾمكقل اهلل  ومل٣مل: طوفمـ أيب راهمع َمقلم رؽمقل اهلل 

ٓ أضمد ذم اإلسمؾ إٓ  :أن أىمع اًمرضمؾ سمٙمره وم٘مٚم٧م طوم٠مُمر) رؾمقل اهلل  :ىم٤مل أسمق راومع اًمّمدىم٦م

شأفمْمف إي٣مه هم١من طمٝم٣مر ايمٛم٣مس أضمًٛمٜمؿ ومّم٣مء» :طقل اهلل ٤م وم٘م٤مل رؾما رسم٤مقمٞم   ظمٞم٤مرً مجاًل 
(4)

  . 

٤م وم٤مطمتك٤مج أرسمٕمكلم صك٤مقمً  ُمـ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر طاؾمتًٚمػ اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

وم٘مك٤مل اًمرضمكؾ وأراد أن يكتٙمٚمؿ وم٘مك٤مل  شَمل٣م صم٣مءٞمل٣م رء» :طإٟمّم٤مري وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 وأرسمٕمكلم ًمًكٚمٗمف وم٠مقمٓم٤مه أرسمٕمكلم ومْمكاًل  شهمٟمٞم٣م طمغم َمـ سمًٙمػطمغًما  ٓ سمٗمؾ إٓ» :طرؾمقل اهلل 

وم٠مقمٓم٤مه صمامٟملم
 (5)

. 

رضمؾ يت٘م٤مو٤مه ىمد اؾمتٚمػ ُمٜمكف ؿمكٓمر وؾمكؼ وم٠مقمٓمك٤مه  طأشمك اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

صمكؿ ضمك٤مء صك٤مطم٥م اًمقؾمكؼ يت٘م٤موك٤مه  ،شٞمِمػ وؽمؼ يمؽ وٞمِمػ وؽمؼ َمـ فمٛمدي» :٤م وم٘م٤ملوؾم٘مً 

شوؽمؼ يمؽ ووؽمؼ َمـ فمٛمدي» :طوم٠مقمٓم٤مه وؾم٘ملم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 
(6)

. 

ل٣م  َمـ ؿمٙم٤م» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  ـ ازمـ فمٚمر وفم٣م ُم٥م وفم أو  همٙمٝمْمٙمٌلف دم فمٖمل٣مف واٍف ضمٗم 

شنمغم واٍف 
(7)

   . 

                                                                          

 (.49:(، واًمّمحٞمح٦م  3599صحٞمص اًمؽمُمذي  =

قمغم ذط ُمًٚمؿ ورواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ُمـ طمدي٨م أٟمس وًمٗمٔمف صحٞمص  :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص شاهلكم ايمٙمكم ايمًٜمؾ ايمٗمريل٤م» :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ حيرم قمغم اًمٜم٤مر :ىمٞمؾ

 (.2856  اًمؽمهمٞم٥م

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  .صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :همري٥م واحل٤ميمؿ وىم٤مل :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.::9واًمّمحٞمح٦م  و (،:242ي  اًمؽمُمذ

 (.2861  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م .رواه أمحد ورواشمف صم٘م٤مت ُمِمٝمقرون ضمًـ: (3)

 (.2711 رواه ُمًٚمؿ  (1)

 (.2865وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد  ضمًـ: (5)

 (.2866اًمؽمهمٞم٥م  . وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص رواه اًمٌزار وإؾمٜم٤مده طمًـ ضمًـ: (6)

 صكحٞمص قمكغم ذط اًمٌخك٤مري :رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (7)

 =اؾمتًكٚمػ ُمٜمكف طأن اًمٜمٌكل  وروى اسمـ ُم٤مضمف قمـ قمٌد اهلل سمكـ رسمٞمٕمك٦م  (.2867  صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م
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ًَ فطٌ -2   ا بٝعَ٘ٔ أقاٍ ْاد
 زمٝمٔمتلف أوم٣ميملف اهلل فمثرسملف يلقم َملـ أومل٣مل َمًلٙماًم » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(1)

. 

أومل٣مل أطمل٣مه زمٝمٔمل٣م أوم٣ميملف اهلل فمثرسملف يلقم َملـ » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ومل٣مل وفمـ أيب ذيح 

شايمٗمٝم٣مَم٥م
(2)

  . 

 يكده سمٞمكد اهللو أىمٞمٚمقا ذوي اعمروءات قمثراهتؿ ومام يٕمثر ُمكٜمٝمؿ قمك٤مصمر إٓ» :ووم٣مل اإلَم٣مم فمقم 

شيرومٕمف
(3)

. 

 فطٌ ايتادس ايصدٚم األَني -3

ايمت٣مصمر ايمِمدو  إَمكم َمع ايمٛمٌٝمكم وايمِملديٗمكم » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

شايمُمٜمداءو
(4)

. 

ايمٌٝمٔم٣من زم٣مخلٝم٣مر َم٣م مل يتٖمروم٣م هم١من صد  ايمٌٝمٔم٣من » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ضم٘مٝمؿ زمـ ضمزام 

٣م ويٚمحٗم٣م زمرىم٥م زمٝمٔمٜمام ايمٝمٚمكم ايمٖم٣مصمرة ٣م همٔمًك أن يرزمح٣م رزمًح وزمٝمٛم٣م زمقرك هلام دم زمٝمٔمٜمام وإن ىمتام وىمذزمً 

شَمٛمٖمٗم٥م يمٙمًٙمٔم٥م ممحٗم٥م يمٙم٘م٤ًم
(5)

.  

إمم  طأٟمكف ظمكرج ُمكع رؾمكقل اهلل    أسمٞمف قمـ ضمكده وقمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد سمـ روم٤مقم٦م قمـ

ورومٕمكقا  طوم٤مؾمكتج٤مسمقا ًمرؾمكقل اهلل  شيل٣م َمٔمممل ايمتجل٣مر» :اعمّمغم ومرأى اًمٜم٤مس يت٤ٌميٕمقن وم٘م٤مل

ا إٓ َملـ اسمٗملك اهلل وزملر إن ايمتجل٣مر ئٌمثلقن يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م همجل٣مرً » :أقمٜم٤مىمٝمؿ وأسمّم٤مرهؿ إًمٞمف وم٘مك٤مل
                                                                          

رك اهلل يمؽ دم أهٙمؽ وَم٣ميملؽ إٞملام زم٣م» :ط٤م ىمْم٤مه٤م إي٤مه صمؿ ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل ٤م صمالصملم أو أرسمٕملم أًمٗمً طملم همزا طمٜمٞمٜمً =

(، وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م 7495وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   .شصمزاء ايمًلٙمػ ايمقهمل٣مء واحلٚملد

 2868.) 

  صحٞمص قمغم ذـمٝمام  :رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح: (2)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  .شوم٣ميمف اهلل فمثرسمف يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م فمثرسمف أَمـ أوم٣مل َمًٙماًم » :رواي٦م ٓسمـ طم٤ٌمن وذم

 (.2869اًمؽمهمٞم٥م  

 (.:286. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح: (1)

 (.3/399وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ   ج (3)

ايمتل٣مصمر »: طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :ٗمٔمفورواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ اسمـ قمٛمر وًم، رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٝمح: (1)

 (.2894(،  2893وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .شإَمكم ايمِمدو  اظمًٙمؿ َمع ايمُمٜمداء يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 دق ذم اًمٌٞمع واًمٌٞم٤من.ّم( سم٤مب اًم2643 وُمًٚمؿ (، 2:84 رواه اًمٌخ٤مري  (5)
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شوصد 
(1)

.  

 شإن ايمتجل٣مر هلؿ ايمٖمجل٣مر» :ي٘مقل طقل اهلل ؾمٛمٕم٧م رؾم :وم٣مل وفمـ فمٌد ايمرمحـ زمـ ؾمٌؾ 

زملعم ويم٘ملٛمٜمؿ حيٙمٖملقن همٝملٟمشمٚمقن وحيلدشمقن » :ىمك٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل أًمٞمس ىمد أطمؾ اهلل اًمٌٞمع :ىم٤مًمقا

شهمٝم٘مذزمقن
(2)

. 

شمالشم٥م ٓ يٛمٓملر اهلل إيملٝمٜمؿ يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م وٓ يلزىمٝمٜمؿ وهللؿ » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب ذر 

وُمكـ هكؿ يك٤م  ،ظمك٤مسمقا وظمنكوا :ث ُمرات وم٘مٚم٧مصمال طوم٘مرأه٤م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل شفمذاب أيمٝمؿ

شاظمًٌؾ واظمٛم٣من واظمٛمٖمؼ ؽمٙمٔمتف زم٣محلٙمػ ايم٘م٣مذب» :رؾمقل اهلل ىم٤مل
(3)

 .    

شمالشمل٥م ٓ يٛمٓملر اهلل إيملٝمٜمؿ يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م أؾملٝمٚمط » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمٙمامن 

زان
(4)

ش زمٝمٚمٝمٛمفوفم٣م ؾ َمًت٘مػم ورصمؾ صمٔمؾ اهلل زمّم٣مفمتف ٓ يُمؼمي إٓ زمٝمٚمٝمٛمف وٓ يٌٝمع إٓ. 
(5)

. 

شزمٝمٚمٝمٛمف
(5)

. 

شمالشم٥م ٓ ي٘مٙمٚمٜمؿ اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وٓ يٛمٓمر إيمٝمٜمؿ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

 رصمؾ فمعم همّمؾ َم٣مء زمٖمالة يٚمٛمٔمف ازملـ ايمًلٌٝمؾ ورصملؾ زمل٣ميع رصملاًل  :وٓ يزىمٝمٜمؿ وهلؿ فمذاب أيمٝمؿ

ورصملؾ  زمًٙمٔمتف زمٔمد ايمٔمٌم همحٙمػ زم٣مهلل ٕطمذه٣م زم٘مذا وىمذا همِمدومف همٟمطمذه٣م وهق فملعم نملغم ذيملؽ

وذم روايك٦م ٟمحكقه ش ٣م ٓ ي٣ٌمئمف إٓ يمٙمدٞمٝم٣م هم١من أفمْم٣مه َمٛمٜم٣م َم٣م يريد وذم يمف وإن مل ئمْمف مل يػزم٣ميع إَم٣مَمً 

ورصمؾ ضمٙمػ فمعم ؽمٙمٔمتف يمٗمد أفمْمل هب٣م أىمثر مم٣م أفمْمل وهلق ىمل٣مذب ورصملؾ ضمٙملػ فملعم » :وىم٤مل

 :صمؾ يملفَمًٙمؿ ورصمؾ َمٛمع همّمؾ َم٣مء همٝمٗمقل اهلل فمز و اَمرئيٚمكم ىم٣مذزم٥م زمٔمد ايمٔمٌم يمٝمٗمتْمع هب٣م َم٣مل 

                                                                          

 :حٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤ملطمًـ صحٞمص واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صىم٤مل: طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي و صلحٝمح: (2)

 (.2896. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٝمح: (1)

 (.477(، واًمّمحٞمح٦م  2897  اًمؽمهمٞم٥م

 .شٛم٣من فمْم٣مءه واظمٛمٖمؼ ؽمٙمٔمتف زم٣محلٙمػ ايم٘م٣مذباظمًٌؾ إزاره واظم»: اسمـ ُم٤مضمف إٓ أٟمف ىم٤ملو (217 رواه ُمًٚمؿ  (3)

ىمك٤مل و ٤م وأؿمٛمٓمف ظمٚمٓمف واًمِمٛمط: أظمتالط اًمِمكٕمر إسمكٞمض سم٤مًمِمكٕمر إؾمكقدؿمٛمط اًمٌمء يِمٛمٓمف ؿمٛمٓمً  (1)

اظمٚمٓمف.  :وُمـ يمالُمٝمؿ أؿمٛمط قمٛمٚمؽ سمّمدىم٦م أي :يب زيد ىم٤ملأهق يمٜم٤مي٦م قمـ يمثرة اًمِمٞم٥م. وقمـ  :اًمداودي

 ُمقس اعمحٞمط.٤ماٟمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب واًم٘م

شمالشمل٥م ٓ ي٘مٙمٚمٜملؿ اهلل وٓ يلزىمٝمٜمؿ » :رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػمواًمّمٖمػموإوؾمط إٓ أٟمف ىم٤مل ومكٞمٝمام صحٝمح: (5)

 (.2899. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص .شوهلؿ فمذاب أيمٝمؿ
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شايمٝمقم أَمٛمٔمؽ همّمقم ىمام َمٛمٔم٦م همّمؾ َم٣م مل سمٔمٚمؾ يداك
(1)

.  

ايمٌٝمل٣مع احللالف وايمٖمٗملغم اظمختل٣مل  :أرزمٔمل٥م يٌٕمّملٜمؿ اهلل» :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمٛمف 

شوايمُمٝمخ ايمزاين واإلَم٣مم اجل٣م ر
(2)

. 

أن  ومذيمر احلدي٨م إمم - شإن اهلل حي٤م شمالشم٥م ويٌٕمض شمالشم٥م» وم٣مل: طرهمٔمف إلم ايمٛمٌل  وفمـ أيب ذر 

اظمخت٣مل ايمٖمخقر وأٞمتؿ جتدوٞمف دم ىمت٣مب اهلل اظمٛمزل » -:ومٛمـ اًمثالصم٦م اًمذيـ يٌٖمْمٝمؿ اهلل ىم٤مل :ىمٚم٧م :ىم٤مل

شايم٣ٌم ع احلالف -أو- وايمٌخٝمؾ اظمٛم٣من وايمت٣مصمر ﴾   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿
(3)

.  

واهلل  ٓ :شمٌٞمٕمٝم٤م سمثالصم٦م دراهكؿ وم٘مك٤مل :ُمر أقمرايب سمِم٤مة وم٘مٚم٧م :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

شزم٣مع آطمرسمف زمدٞمٝم٣مه» :وم٘م٤مل ط٤مقمٝم٤م ومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صمؿ سم
(4)

 .  

يل٣م » :ا ويمك٤من ي٘مكقلخيرج إًمٞمٜم٤م ويمٜم٤م دم٤مرً  طيم٤من رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ واشمٙم٥م زمـ إؽمٗمع 

شَمٔممم ايمتج٣مر إي٣مىمؿ وايم٘مذب
(5)

. 

شاحلٙمػ َمٛمٖمٗم٥م يمٙمًٙمٔم٥م ممحٗم٥م يمٙم٘م٤ًم» ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 
(6)

 . 

إي٣مىمؿ وىمثلرة احلٙملػ دم ايمٌٝملع هم١مٞملف يٛمٖملؼ شملؿ » يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  ة وفمـ ومت٣مد

شيٚمحؼ
(7)

 . 

 فطٌ االنتطاب َٔ دٗات احلٌ ٚايعٌُ بايٝد -4
ٕن يٟمطمذ أضمدىمؿ أضمٌٙمف همٝمٟمي زمحزَم٥م َمـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمززمغم زمـ ايمٔمقام 

شٟمل ايمٛم٣مس أفمْمقه أم َمٛمٔمقهضمْم٤م فمعم ـمٜمره همٝمٌٝمٔمٜم٣م همٝم٘مػ هب٣م وصمٜمف طمغم يمف َمـ أن يً
(8)

 . 

ٕن حيتْم٤م أضمدىمؿ ضمزَم٥م فمعم ـمٜملره طملغم يملف » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

                                                                          

 (.219 وُمًٚمؿ (، سم٤مب اًمٞمٛملم سمٕمد اًمٕمٍم، 3638 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 وشم٘مدم. صحٝمح: (1)

صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ ورواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمكـ ظمزيٛمك٦م  :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل حٝمح:ص (3)

 (.28:2  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥مواسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف سمٜمحقه

 (.475. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًـ: (1)

 (.28:4  وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م ٓ سم٠مس سمف. رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد صحٝمح: (5)

 .شممحٗم٥م يمٙمػمىم٥م» :وأسمق داود إٓ أٟمف ىم٤مل(، 2717 وُمًٚمؿ  (،2:92ي  رواه اًمٌخ٤مر (6)

 ( سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ احلٚمػ ذم اًمٌٞمع.2718 رواه ُمًٚمؿ  (7)

 ( سم٤مب يم٥ًم اًمرضمؾ وقمٛمٚمف سمٞمده.:2:7  رواه اًمٌخ٤مري (8)
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شا همٝمٔمْمٝمف أو يٚمٛمٔمفَمـ أن يًٟمل أضمًد 
(1)

. 

َمـ أن يٟمىمؾ َمـ فمٚمؾ طمغًما  ٣مَم٣م أىمؾ أضمد ؿمٔم٣مَمً » :طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ اظمٗمدام زمـ َمٔمد ي٘مرب 

شم ىم٣من يٟمىمؾ َمـ فمٚمؾ يدهيده وإن ٞمٌل اهلل داود فمٙمٝمف ايمًال
(2)

.  

َمـ أصلٌح َملٛم٘مؿ آَمٛمل٣م دم هزملف » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ حمِمـ اخلْمٚمل

شَمٔم٣مذم دم صمًده فمٛمده ومقت يقَمف هم٘مٟمٞمام ضمٝمزت يمف ايمدٞمٝم٣م زمحذاهمغمه٣م
(3)

. 

ن سمٌذل ايمٖمّمؾ طمغم يمؽ وأن متً٘مف إي٣م ازمـ آدم إٞمؽ » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل   أيب أَم٣مَم٥م وفمـ

شيمؽ وٓ سمالم فمعم ىمٖم٣مف وازمدأ زمٚمـ سمٔمقل وايمٝمد ايمٔمٙمٝم٣م طمغم َمـ ايمٝمد ايمًٖمعمذ 
(4)

. 

ؿمقزمك ظمـ هدي يمإلؽمالم وىم٣من فمٝمُمف » يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

ش٣م وومٛمعىمٖم٣مهمً 
(5)

 . 

 ٣م وومٛمٔملف اهللومد أهمٙمح َمـ أؽمٙمؿ ورز  ىمٖم٣مهًمل» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

شآسم٣مه زمام
(6)

.  

شأهمّمؾ ايم٘م٤ًم زمٝمع َمػمور وفمٚمؾ ايمرصمؾ زمٝمده»:طىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: وفمـ أيب زمردة 
(7)

.   

  

إن أؿمٝمل٤م َمل٣م أىمٙملتؿ َملـ ىمًلٌ٘مؿ وإن أوٓدىملؿ َملـ »: طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣ميم٦م فمـ فم٣م ُم٥م 

شىمًٌ٘مؿ
(8)

 . 

                                                                          

 (.2153 ًٚمؿ وُم(، 2:79 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 (.2:77 رواه اًمٌخ٤مري  (1)

(،  3457وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   .همريك٥م طمًكـىم٤مل: طمكدي٨م رواه اًمؽمُمذي و ضمًـ: (3)

 (.3429(، واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  7153وصحٞمص اجل٤مُمع  

 ( سم٤مب سمٞم٤من أن اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ظمػم ُمـ اًمٞمد اًمًٗمغم.2147  رواه ُمًٚمؿ (1)

، صكحٞمص صحٞمص قمغم ذط ُمًكٚمؿ :طمًـ صحٞمص واحل٤ميمؿ وىم٤مل٤مل: طمدي٨م ىمرواه اًمؽمُمذي و صحٝمح: (5)

 (.942(، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  8945اجل٤مُمع  

 ( سم٤مب ذم اًمٙمٗم٤مف واًم٘مٜم٤مقم٦م.2165 رواه ُمًٚمؿ  (6)

(، وصحٞمص 2237رواه أمحد واًمٌزار واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح: (7)

 (.:279وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

(، وصحٞمص 2469وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  رواه اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف.  صحٝمح: (8)

وذم روايكك٦م أيب داود ( 3881واعمِمككٙم٤مة   (2677    صككحٞمص اجلكك٤مُمع.(، 33:1 ُم٤مضمككف  وصككحٞمص اسمككـ

 .شايمرصمؾ َمـ ىمًٌف وإن ويمده َمـ ىمًٌف  إن أؿمٝم٤م َم٣م أىمؾ » :واًمدارُمل
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ٟمىمؾ أن داود فمٙمٝمف ايمًالم ىم٣من ٓ ي» :طفمـ رؽمقل اهلل  فمـ مه٣مم زمـ َمٛمٌف ضمدشمٛم٣م أزمق هريرة و

شإٓ َمـ فمٚمؾ يده
(1)

 . 

 فطٌ إتكإ ايعٌُ -5
شإن اهلل حي٤م إذا فمٚمؾ أضمدىمؿ فمٚمال أن يتٗمٛمف»:طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: فمـ فم٣م ُم٥م 

(2)
.  

شيتٗمٛمف
(2)

.  

 فطٌ عدّ ضؤاٍ ايٓاع غ٦ٝا -6
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم: 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

 .[173] ايمٌٗمرة:  ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

أسم٘مٖملؾ يملف ؾملٝمًئ٣م  َمـ يت٘مٖملؾ رم أن ٓ يًلٟمل ايمٛمل٣مس» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ شمقزم٣من 

شزم٣مجلٛم٥م
(3)

.      

 فطٌ ايتبهري يف األغػاٍ -7

ويم٤من  :ىم٤مل شايمٙمٜمؿ زم٣مرك َٕمتل دم زم٘مقره٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ صخر ايمٕم٣مَمدي 

ا ومٙم٤من يٌٕم٨م دم٤مرشمف  شم٤مضمرً ويم٤من صخر رضماًل  :٤م سمٕمثٝمؿ ذم أول اًمٜمٝم٤مر ىم٤ملإذا سمٕم٨م هي٦م أو ضمٞمًِم 

شذم أول اًمٜمٝم٤مر وم٠مصمري ويمثر ُم٤مًمف
(4)

 . 

 فطٌ ايسض٢ بعط١ٝ اهلل -8

إن اهلل سمٔم٣ملم يٌتقم ايمٔمٌد همٝمام أفمْم٣مه هم١من ريض زمام  » أٞمف وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمـ رصمؾ َمـ زمٛمل ؽمٙمٝمؿ

شومًؿ اهلل يمف زمقرك يمف همٝمف ووؽمٔمف وإن مل يرض مل ي٣ٌمرك يمف ومل يزد فمعم َم٣م ىمت٤م يمف
(5)

. 
                                                                          

 .سمٞمده سم٤مب يم٥ًم اًمرضمؾ وقمٛمٚمف( 2:78 رواه اًمٌخ٤مري  (2)

(، وذيمكره إًمٌك٤م) ذم 2991رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع   ضمًـ: (1)

إن اهلل حي٤م َمـ ايمٔم٣مَملؾ »ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد ي٘مقيف سمٕمض اًم٘مقة وهق سمٚمٗمظ ىم٤مل: و( 2224اًمّمحٞمح٦م طمدي٨م  

 .شإذا فمٚمؾ أن حيًـ

 (.7715صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أسمق داود واحل٤ميمؿ. وصححف إًم٤ٌم) ذم  صحٝمح: (3)

 (.3347  ًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف رىمؿصححف إ صحٝمح: (1)

 (.:297  صحٞمص اجل٤مُمع  رواه أمحد واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م وصححف إًم٤ٌم) ذم :صحٝمح (5)



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 521 

 

* * * 

 

  
 

(21) 
 أبٛاب ايصٖد ٚغريٙ
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 ايفساغ يًعباد٠ ٚاإلقباٍ ع٢ً اهلل تعاىل فطٌ -1

هل اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ايمٔم٣ٌمدة:
(1)

  . 

 .[56ري٣مت:اايمذ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

٤مء سمام ظمٚم٘مكقا ًمكف، وهذا شمٍميص سم٠مهنؿ ظمٚم٘مقا ًمٚمٕم٤ٌمدة، ومحؼ قمٚمٞمٝمؿ آقمتٜم وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي:

واإلقمراض قمـ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمزه٤مدة، وم٢مهن٤م دار ٟمٗم٤مد ٓ حمؾ إظمالد، وُمريم٥م قمٌكقر ٓ ُمٜمكزل 

طمٌقر، وُمنموع اٟمٗمّم٤مم ٓ ُمقـمـ دوام
(2)

. 

ي٣م ازمـ آدم سمٖمرغ يمٔمٌل٣مدي أَملأل  :يٗمقل رزم٘مؿ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر 

شا وأَمأل يدك ؾمٕماًل سم٣ٌمفمد َمٛمل أَمأل ومٙمٌؽ همٗمرً ٣م ي٣م ازمـ آدم ٓ ومٙمٌؽ نمٛمك وأَمأل يدك رزومً 
(3 )

 . 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ﴿ :طشمكال رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

يٗملقل اهلل ازملـ »: ىمك٤مل [10ايمُمقرى:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ومل أؽملد آدم سمٖمرغ يمٔم٣ٌمدي أَملأل صلدرك نمٛملك وأؽملد همٗملرك وإٓ سمٖمٔملؾ َملألت صلدرك ؾملٕماًل 

شهمٗمرك
(4)

. 

دٞمٝم٣مه وَمـ سمُمٔمٌتف  ا ىمٖم٣مه اهلل هؿ٣م واضمًد مه   َمـ صمٔمؾ اهلؿ» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  ازمـ فمٚمر  وفمـ

شاهلٚمقم مل ي٣ٌمل اهلل دم أي أودي٥م ايمدٞمٝم٣م هٙمؽ
(5 )

. 

ًً » :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل وم٣مل: وفمـ ازمـ فم٣ٌمس  ٣م ومٌلؾ مخلس ضمٝم٣مسملؽ ومٌلؾ َمقسملؽ انمتٛمؿ مخ

شك ومٌؾ همٗمركوصحتؽ ومٌؾ ؽمٗمٚمؽ وهمرانمؽ ومٌؾ ؾمٕمٙمؽ وؾم٣ٌمزمؽ ومٌؾ هرَمؽ ونمٛم٣م
(6 )

 . 

َم٣م ؿمٙمٔم٦م ؾمٚمس ومط إٓ زمٔم٧م زمجٛمٌتٝمٜم٣م َمٙم٘مل٣من إهنلام » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل   ايمدرداء فمـ أيبو

ٚمقا إلم رزم٘مؿ هم١من َم٣م ومؾ وىمٖمك طمغم مم٣م ىمثر وأهلك ض إٓ ايمثٗمٙمكم ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس هٙميًٚمٔم٣من أهؾ إر
                                                                          

 ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.ط: داراسمـ اعم٤ٌمرك.( 2 (، واًمٕمٌقدي٦م ص :21/25جمٛمقع اًمٗمت٤موي  ( 2)

 .( 73قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ ص:   شدروس رُمْم٤من»ًمّم٤محللم ًمٚمٜمقوي ، وُم٘مدُم٦م ري٤مض ا( 1)

 .( 4276وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 3)

طمدي٨م طمًـ واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف سم٤مظمتّمك٤مر إٓ  :رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٝمح:( 1)

. وصكححف صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :احل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب اًمزهد وىم٤مل احل٤ميمؿو شَمألت يدك ؾمٕماًل » :أٟمف ىم٤مل

 .( 2:25وصحٞمص اجل٤مُمع   (،5218 ُم٤مضمف  سمـاإًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ 

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص صكحٞمص :٤م وىمك٤مل احلك٤ميمؿرواه احل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمري٘مف وهمػممه ضمًـ:( 5)

 .( 4281اًمؽمهمٞم٥م  

 .( 2188إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   رواه احل٤ميمؿ وصححف صحٝمح:( 6)
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٣م وفمجلؾ ظمٚمًلؽ وٓ نمرزم٦م ؾمٚمس ومط إٓ وزمٔم٧م زمجٛمٌتٝمٜم٣م َمٙم٘م٣من يٛم٣مدي٣من ايمٙمٜمؿ فمجؾ ظمٛمٖمؼ طمٙمٖمً 

ش٣مسمٙمٖمً 
(1 )

. 

َمـ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م مهف همر  اهلل فمٙمٝمف »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م 

أَمره وصمٔمؾ همٗمره زمكم فمٝمٛمٝمف ومل يٟمسمف َمـ ايمدٞمٝم٣م إٓ َم٣م ىمت٤م يمف وَمـ ىم٣مٞم٦م أطمرة ٞمٝمتف مجع اهلل يمف أَمره 

شوصمٔمؾ نمٛم٣مه دم ومٙمٌف وأسمتف ايمدٞمٝم٣م وهل رانمٚم٥م
(2 )

 . 

َمـ ىم٣مٞم٦م أطمرة مهف صمٔمؾ اهلل نمٛم٣مه دم ومٙمٌف ومجع يمف »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ أٞمس

ؾمٚمٙمف وأسمتف ايمدٞمٝم٣م وهل رانمٚم٥م وَمـ ىم٣مٞم٦م ايمدٞمٝم٣م مهف صمٔمؾ اهلل همٗمره زمكم فمٝمٛمٝمف وهمر  فمٙمٝمف ؾمٚمٙمف ومل 

شيٟمسمف َمـ ايمدٞمٝم٣م إٓ َم٣م ومدر يمف
(3 )

. 

 ايعٌُ ايصاحل عٓد فطاد ايصَإ  فطٌ -2
اًمرضمؾ إذا طميت ًمف ومرص٦م اًم٘مرسم٦م واًمٓم٤مقم٦م، وم٤محلزم يمؾ احلزم نإ.. .زي٥م:ٗمٝمؿ اجلقايموم٣مل ازمـ 

إًمٞمٝم٤م، واًمٕمجز ذم شم٠مظمػمه٤م، واًمتًقيػ هبك٤م، وٓ ؾمكٞمام إذا مل يثكؼ سم٘مدرشمكف ذم اٟمتٝم٤مزه٤م، واعم٤ٌمدرة
                                                                          

صحٞمص اإلؾمٜم٤مد ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمكـ  :رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٝمح:( 2)

َم٣م َمـ يقم ؿمٙمٔم٦م ؾمٚمًف إٓ وىم٣من زمجٛمٌتٝمٜم٣م َمٙم٘م٣من يٛم٣مديل٣من ٞملداء »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ـمريؼ احل٤ميمؿ وًمٗمٔمف

أهي٣م ايمٛم٣مس هٙمٚمقا إلم رزم٘مؿ إن َم٣م ومؾ وىمٖمك طمغم مم٣م ىمثر وأهلك وٓ آزم٦م  ي٣ميًٚمٔمف َم٣م طمٙمؼ اهلل ىمٙمٜمؿ نمغم ايمثٗمٙمكم 

٣م وأفمط ٣م طمٙمٖمً ايمُمٚمس إٓ وىم٣من زمجٛمٌتٝمٜم٣م َمٙم٘م٣من يٛم٣مدي٣من ٞمداء يًٚمٔمف طمٙمؼ اهلل ىمٙمٜمؿ نمغم ايمثٗمٙمكم ايمٙمٜمؿ أفمط َمٛمٖمٗمً 

 رسمٙمكؿ ذم ؾمكقرة ٤م ذم ىمقل اعمٚمٙملم ي٤م أهيك٤م اًمٜمك٤مس هٚمٛمكقا إممكًوأٟمزل اهلل قمز وضمؾ ذم ذًمؽ ىمرآٟمش ٣مسمٙمًٖمل ٣مممً٘مً 

ايمٙمٜمؿ » :وأٟمزل اهلل ذم ىمقهلام [63: يقٟمس] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ﴿ يقٟمس

ۈ ﴿ :﴾ إمم ىمقًمفڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ش ٣م٣م سمٙمٖمً ٣م وأفمط ممً٘مً ٣م طمٙمٖمً أفمط َمٛمٖمٗمً 

 .( 4278وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .ش﴾ٴۇ

إٞمف َمـ سم٘مـ ايمدٞمٝم٣م ٞمٝمتف جئملؾ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ًمٗمٔمفرواه اسمـ ُم٤مضمف ورواشمف صم٘م٤مت واًمٓمؼما) و صحٝمح:( 1)

اهلل همٗمره زمكم فمٝمٛمٝمف ويُمت٦م فمٙمٝمف وٝمٔمتف وٓ ي٠مسمٝمف َمٛمٜم٣م إٓ َم٣م ىمت٤م يمف وَمـ سم٘مـ أطمرة ٞمٝمتلف جئملؾ اهلل نمٛمل٣مه دم 

رواه ذم طمكدي٨م سم٢مؾمكٜم٤مد ٓ سمك٠مس سمكف ورواه اسمكـ طمٌك٤من ذم . شومٙمٌف وي٘مٖمٝمف وٝمٔمتف وسمٟمسمٝمف ايمدٞمٝم٣م وهلل رانمٚمل٥م

ُمٕمٜم٤مه ومرق قمٚمٞمف طم٤مًمف وصكٜم٤مقمتف وُمٕم٤مؿمكف وُمك٤م هكق ُمٝمكتؿ سمكف  :ؿمت٧م قمٚمٞمف وٞمٕمتف :حقه. ىمقًمفصحٞمحف سمٜم

ح٦م ٞمواًمّمكح ،(5216. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  وؿمٕمٌف قمٚمٞمف ًمٞمٙمثر يمده ويٕمٔمؿ شمٕمٌف

 :61. ) 

 .اًمٌكزار رواه اًمؽمُمذي قمـ يزيد اًمرىم٤مر قمٜمف ويزيكد ىمكد وصمكؼ وٓ سمك٠مس سمكف ذم اعمت٤مسمٕمك٤مت ورواه صحٝمح:( 3)

َمـ ىم٣مٞم٦م ٞمٝمتف أطمرة صمٔمؾ اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم ايمٕمٛمك دم ومٙمٌف ومجع يمف ؾمٚمٙمف وٞمزع » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وًمٗمٔمف

٣م وَمـ ىم٣مٞم٦م ٞمٝمتف ايملدٞمٝم٣م صمٔملؾ ٣م وٓ يٚمز إٓ نمٛمٝم  ايمٖمٗمر َمـ زمكم فمٝمٛمٝمف وأسمتف ايمدٞمٝم٣م وهل رانمٚم٥م همال يِمٌح إٓ نمٛمٝم  

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  .شاوٓ يٚمزل إٓ همٗملغمً ا اهلل ايمٖمٗمر زمكم فمٝمٛمٝملف هملال يِملٌح إٓ همٗملغمً 

 .( :5:واًمّمحٞمح٦م   (،7621صحٞمص اجل٤مُمع  . ( 3576 
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أؾم٤ٌمب حتّمٞمٚمٝم٤م، وم٢من اًمٕمزائؿ واهلٛمؿ هيٕم٦م آٟمت٘م٤مض ىمٚمكام شمثٌك٧م، واهلل ؾمكٌح٤مٟمف ومتٙمٜمف ُمـ

سمك٠من حيكقل سمكلم ىمٚمٌكف وإرادشمكف، ومكال يٛمٙمٜمكف سمٕمكد  ٤م ُمـ اخلػم ومٚمؿ يٜمتٝمكزه٤مسمً ُمـ ومتص ًمف سميٕم٤مىم٥م

ومكال طم٤مل سمٞمٜمف وسملم ىمٚمٌكف وإرادشمكف، ،إرادشمف قم٘مقسم٦م ًمف، ومٛمـ مل يًتج٥م هلل ورؾمقًمف إذا دقم٤مهُمـ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  يٛمٙمٜمف آؾمتج٤مسم٦م سمٕمكد ذًمكؽ.

[11إٞمٖم٣مل:] ﴾ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ
(1 )

.   

ايمِمػم همٝمٜمـ َمثؾ  ،هم١من َمـ ورا ٘مؿ أي٣مم ايمِمػم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :٥م اخلُمٛمل وم٣ملفمـ أيب شمٔمٙمٌ

ش ئمٚمٙمقن َمثؾ فمٚمٙمفايمٗمٌض فمعم اجلٚمر يمٙمٔم٣مَمؾ همٝمٜمـ َمثؾ أصمر مخًكم رصماًل 
(2 )

.  

شفم٣ٌمدة دم اهلرج ىمٜمجرة إرم» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر 
(3 )

.  

٣من همرؽملف  ايمٛم٣مس دم ايمٖمتـ رصمؾ آطملذ زمٔمٛملطمغم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ ازمـ فم٣ٌمس و

شخيٝمٖمقٞمف أو رصمؾ َمٔمتزل دم زم٣مدي٥م ي٠مدي ضمؼ اهلل ايمذي فمٙمٝمفطمٙمػ أفمداء اهلل خيٝمٖمٜمؿ و
(4 )

. 

 ايفكس ٚايفكسا٤ ٚاملطانني ٚاملطتطعفني ٚسبِٗ ٚدلايطتِٗ فطٌ -3
 ُم٤م ًمؽ ٓ شمٓمٚم٥م ُمك٤م يٓمٚمك٥م ومكالن وومكالن  :ىمٚم٧م ًمف :وم٣مل ايمدرداء وفمـ أم ايمدرداء فمـ أيب 

ا ٓ جيقزه٣م اظمثٗمٙمقن همٟمٞم٣م أضم٤م أن إن وراءىمؿ فمٗم٥ٌم ىم٠مودً » :ي٘مقل طإ) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل

شأختٖمػ يمتٙمؽ ايمٔمٗم٥ٌم
(5 )

. 

إن اهلل فمز وصمؾ يمٝمحٚمل فمٌده اظم٠مَمـ ايمدٞمٝم٣م وهق » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

شحيٌف ىمام حتٚمقن َمريّم٘مؿ ايمْمٔم٣مم وايممماب
(6 )

. 

                                                                          

 .( 4/685زاد اعمٕم٤مد:  ( 2)

ي٤م رؾمقل اهلل أضمكر  :ىمٞمؾ»وأسمق داود وزاد  طمدي٨م طمًـ همري٥م، :رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 1)

، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م شًلكم َملٛم٘مؿزملؾ أصملر مخ» :ىمك٤مل ؟ ُمٜمك٤م أو ُمكٜمٝمؿمخًلم رضماًل 

 4283). 

آظمكتالف واًمٗمكتـ وىمكد ومنك ذم سمٕمكض  :اهلكرج هكق  اهلرج.ذمسم٤مب ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة ( 3:59 رواه ُمًٚمؿ ( 3)

 ٥م.إطم٤مدي٨م سم٤مًم٘متؾ ٕن اًمٗمتـ وآظمتالف ُمـ أؾم٤ٌمسمف وم٠مىمٞمؿ اعم٥ًٌم ُم٘م٤مم اًمًٌ

ُم٤مًمؽ اًمٌٝمزي٦م، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  أم  قمـػمٌرواه احل٤ميمؿ، ورواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙم صحٝمح:( 1)

 .( 7:9، واًمّمحٞمح٦م  (43:3 

، واًمًٚمًكٚم٦م (4288 . وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد صكحٞمص صحٝمح:( 5)

 .اًمٕم٘م٦ٌم اًمّمٕم٦ٌم :اًمٙم١مود سمٗمتص اًمٙم٤مف وسمٕمده٤م مهزة ُمْمٛمقُم٦م هل. (3591اًمّمحٞمح٦م  

 .( 2925. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :وىم٤ملرواه احل٤ميمؿ  صحٝمح:( 6)
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ا مح٣مه ايمدٞمٝم٣م ىمام إذا أضم٤م اهلل فمز وصمؾ فمًٌد » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ راهمع زمـ طمدي٨م 

شيٓمؾ أضمدىمؿ حيٚمل ؽمٗمٝمٚمف اظم٣مء
(1 )

. 

 اؿمٙمٔم٦م دم اجلٛم٥م همرأي٦م أىمثر أهٙمٜم٣م ايمٖمٗملراء واؿمٙمٔمل٦م » وم٣مل: طايمٛمٌل  فمـ فم٣ٌمس وفمـ ازمـ 

شدم ايمٛم٣مر همرأي٦م أىمثر أهٙمٜم٣م ايمٛم٣ًمء
(2 )

 . 

هؾ سمدرون أول َمـ يدطمؾ » أٞمف وم٣مل: طقل اهلل فمـ رؽم   وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص

ايمٖمٗمراء اظمٜم٣مصمرون ايمذيـ سمًد هبؿ » :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل :ىم٤مًمقا ش؟!اجلٛم٥م َمـ طمٙمؼ اهلل فمز وصمؾ

ايمثٕمقر وسمتٗمك هبؿ اظم٘م٣مره ويٚمقت أضمدهؿ وضم٣مصمتف دم صدره ٓ يًتْمٝمع هل٣م ومّمل٣مء همٝمٗملقل اهلل فملز 

ٗمقل اظمال ٘م٥م رزمٛم٣م ٞمحـ ؽم٘م٣من ؽمام ؽ وطمغمسمؽ َملـ وصمؾ ظمـ يُم٣مء َمـ َمال ٘متف ا تقهؿ همحٝمقهؿ همت

ؾملٝمًئ٣م  ا ئمٌلدوين وٓ يمملىمقن يبطمٙمٗمؽ أهمتٟمَمرٞم٣م أن ٞمٟمي ه٠مٓء همٛمًٙمؿ فمٙمٝمٜمؿ وم٣مل إهنؿ ىم٣مٞمقا فم٣ٌمدً 

 :وسمًد هبؿ ايمثٕمقر وسمتٗمك هبؿ اظم٘م٣مره ويٚمقت أضمدهؿ وضم٣مصمتف دم صدره ٓ يًتْمٝمع هل٣م ومّم٣مء ومل٣مل

َمـ ىمؾ زم٣مب ؽملالم فمٙملٝم٘مؿ زملام صلػمسمؿ هملٛمٔمؿ فمٗمٌلك  همتٟمسمٝمٜمؿ اظمال ٘م٥م فمٛمد ذيمؽ همٝمدطمٙمقن فمٙمٝمٜمؿ

شايمدار
(3 )

. 

إن ضمقيض َم٣م زمكم فمدن إلم فمامن أىمقازمف فمدد ايمٛمجقم » :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: وفمـ شمقزم٣من 

يك٤م  :ىمٚمٜمك٤م شا فمٙمٝمف همٗمراء اظمٜم٣مصمريـ٣م َمـ ايمثٙم٨م وأضمعم َمـ ايمٔمًؾ وأىمثر ايمٛم٣مس ورودً َم٣مؤه أؾمد زمٝم٣مًو 

رؤوس دٞمس ايمثٝم٣مب ايمذيـ ٓ يٛم٘محقن اظمتلٛمٔمامت وٓ سمٖملتح ؾمٔم٧م ايم» :رؾمقل اهلل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م ىم٤مل

شايمذيـ ئمْمقن َم٣م فمٙمٝمٜمؿ وٓ ئمْمقن َم٣م هلؿ ،هلؿ ايمًدد
(4 )

. 

ىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م صمقسم٤من  :وفمـ أيب ؽمالم إؽمقد أٞمف وم٣مل يمٔمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز

ايمٔمًلؾ وأواٞمٝملف  ٣م َمـ ايمٙمٌـ وأضمعم َملـضمقيض َم٣م زمكم فمدن إلم فمامن ايمٌٙمٗم٣مء َم٣مؤه أؾمد زمٝم٣مًو » :ط

ا فمٙمٝملف همٗملراء اظمٜمل٣مصمريـ ا وأول ايمٛمل٣مس ورودً فمدد ايمٛمجقم َمـ ذب َمٛمف ذزم٥م مل يٓمٚمٟم زمٔمده٣م أزملًد 

ًمٙمٜمل ىمكد  :ىم٤مل قمٛمر ش٣م ايمذيـ ٓ يٛم٘محقن اظمٛمٔمامت وٓ سمٖمتح هلؿ ايمًدد٣م ايمدٞمس شمٝم٣مزمً ايمُمٔم٧م رؤوؽًم 
                                                                          

ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ سمٚمٗمٔمكف ُمكـ طمكدي٨م أيب ىمتك٤مدة  رواه اًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٝمح:( 2)

 .( 3147وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   .صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :وىم٤مل احل٤ميمؿ

 .( 3848ؿ  وُمًٚمٗم٦م اجلٜم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ص( :417 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م رواه أمحد واًمٌزار ورواهتام صم٘م٤مت واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 3)

 4294 ). 

رواه اًمٓمؼما) ورواشمكف رواة اًمّمكحٞمص وهكق ذم اًمؽمُمكذي واسمكـ ُم٤مضمكف سمٜمحكقه اًمًكدد هٜمك٤م هكل  صحٝمح:( 1)

 .( 4295. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  إسمقاب
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رأد طمتكك  زم اًمًكدد ٓ ضمكرم أ) ٓ أهمًكؾاٟمٙمح٧م اعمٜمٕمامت وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٚمكؽ وومكتص 

يِمٕم٨م وٓ صمقيب اًمذي يكم ضمًدي طمتك يتً:
(1 )

 . 

 أيلـ همٗملراء هلذه  :جيتٚمٔمقن يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٝمٗمل٣مل» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  فمٚمرو وفمـ فمٌد اهلل زمـ 

رزمٛم٣م ازمتٙمٝمٛمل٣م همِملػمٞم٣م وويمٝمل٦م إَملقال وايمًلٙمْم٣من  :َم٣مذا فمٚمٙمتؿ همٝمٗمقيمقن :همٝمٗم٣مل هلؿ -:ىم٤مل– إَم٥م

همٝمدطمٙمقن اجلٛم٥م ومٌؾ ايمٛم٣مس ويٌٗمك ؾمدة احلًل٣مب فملعم  -:لىم٤م- نمغمٞم٣م همٝمٗمقل اهلل صمؾ وفمال صدومتؿ

يقوع هلؿ ىمراد َمـ ٞمقر ويٓمٙملؾ » :ىم٤مل ؟وم٠ميـ اعم١مُمٜمقن يقُمئذ :ىم٤مًمقا شذوي إَمقال وايمًٙمْم٣من

شفمٙمٝمٜمؿ ايمٕمامم ي٘مقن ذيمؽ ايمٝمقم أومٌم فمعم اظم٠مَمٛمكم َمـ ؽم٣مفم٥م َمـ هن٣مر
(2 )

 . 

ٙمٚمكم اجلٛمل٥م ومٌلؾ إنمٛمٝمل٣مء يلدطمؾ همٗملراء اظمًل» :طؾمقل اهلل رىم٤مل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شزمٛمِمػ يقم وهق مخًام ٥م فم٣مم
(3 )

. 

ومٚم٦م فمعم زم٣مب اجلٛمل٥م هم٘مل٣من فم٣مَمل٥م َملـ دطمٙمٜمل٣م اظمًل٣مىمكم » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أؽم٣مَم٥م 

وأصح٣مب اجلد حمٌقؽمقن نمغم أن أصح٣مب ايمٛم٣مر ومد أَمر هبؿ إلم ايمٛم٣مر وومٚم٦م فملعم زمل٣مب ايمٛمل٣مر همل١مذا 

شفم٣مَم٥م َمـ دطمٙمٜم٣م ايمٛم٣ًمء
(4 )

. 

٣م واضممملين دم زَملرة ٣م وأَمتٛملل َمًل٘مٝمٛمً ايمٙمٜمؿ أضمٝمٛمل َمًل٘مٝمٛمً » وم٣مل: طٛمٌل أن ايم فمـ أٞمس و

إهنؿ يدطمٙمقن اجلٛمل٥م ومٌلؾ أنمٛمٝمل٣م ٜمؿ » :ىم٤مل ؟مل ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م شاظم٣ًمىمكم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

٣م ويمق زمُمؼ مترة ي٣م فم٣م ُم٥م ضمٌل اظم٣ًمىمكم ووملرزمٝمٜمؿ همل١من اهلل َمً٘مٝمٛمً  ٣م ي٣م فم٣م ُم٥م ٓ سمرديزمٟمرزمٔمكم طمريٖمً 

شٗمٝم٣مَم٥ميٗمرزمؽ يقم ايم
(5 )

. 

٣م وسمقهمٛمل يٗمقل ايمٙمٜمؿ أضمٝمٛمل َمً٘مٝمٛمً » :طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

٣م واضمممين دم زَمرة اظم٣ًمىمكم وإن أؾمٗمك إؾملٗمٝم٣مء َملـ اصمتٚملع فمٙمٝملف همٗملر ايملدٞمٝم٣م وفملذاب َمً٘مٝمٛمً 
                                                                          

وصكححف إًمٌك٤م) ذم . صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمكف وىمك٤مل صحٝمح:( 2)

 .( 5414 ُم٤مضمف  صحٞمص اسمـ

 .( 4298. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ضمًـ:( 1)

 :طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص ىمك٤مل احلك٤مومظ :رواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمكذي صحٝمح:( 3)

وصكحٞمص اجلك٤مُمع  (،3465. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  ورواشمف حمت٩م هبكؿ ذم اًمّمكحٞمص

 9187 ). 

سمك٤مب أيمثكر ( 3847  وُمًكٚمؿذٟمف. ٢مسم٤مب ٓ شم٠مذن اعمرأة ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م ٕطمد إٓ سم( 5:11 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .اجلد سمٗمتص اجلٞمؿ هق احلظ واًمٖمٜمكاًمٗمتٜم٦م هبـ.  أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤ًمء وسمٞم٤من

 .( 3463. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  طمدي٨م همري٥م :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 5)
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شأطمرة
(1 )

. 

 أٞمٓملر زمخِم٣مل َمـ اخلغم أوصل٣مين أن ٓ» :طأوص٤م) ظمٚمٞمكم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

إلم َمـ هق همقومل وأٞمٓمر إلم َمـ هق دوين وأوص٣مين زمح٤م اظم٣ًمىمكم وايمدٞمق َمٛمٜمؿ وأوص٣مين أن أصلؾ 

شرمحل وإن أدزمرت
(2 )

 . 

أٓ أطمػمىمؿ زمٟمهؾ اجلٛم٥م ىمؾ ؤمٝمػ » ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ضم٣مرشم٥م زمـ وه٤م 

شًت٘مػمَمًتّمٔمػ يمق يٗمًؿ فمعم اهلل ٕزمره أٓ أطمػمىمؿ زمٟمهؾ ايمٛم٣مر ىمؾ فمتؾ صمقاظ َم
(3 )

. 

 أهلؾ ايمٛمل٣مر ىملؾ صمٔمٓملري صملقاظ »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  :وم٣مل زمـ فمٚمرو وفمـ فمٌد اهلل 

شَمًت٘مػم مج٣مع َمٛم٣مع وأهؾ اجلٛم٥م ايمّمٔمٖم٣مء اظمٕمٙمقزمقن
(4 )

. 

ي٣م هاوم٥م أٓ أطمػمك زمٟمهلؾ اجلٛمل٥م » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ هاوم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمـ صمٔمُمؿ 

أَم٣م أهؾ ايمٛم٣مر هم٘مؾ صمٔمٓمري صمقاظ َمًت٘مػم وأَم٣م أهلؾ » :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىمٚم٧م شوأهؾ ايمٛم٣مر

شاجلٛم٥م هم٣ميمّمٔمٖم٣مء اظمٕمٙمقزمقن
(5 )

 . 

اضمتج٦م اجلٛم٥م وايمٛم٣مر همٗم٣ميم٦م ايمٛم٣مر دم اجلٌل٣مرون » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

واظمت٘مػمون ووم٣ميم٦م اجلٛم٥م دم ؤمٖم٣مء اظمًٙمٚمكم وَم٣ًمىمٝمٛمٜمؿ همٗم٢م اهلل زمٝمٛمٜمام إٞمؽ اجلٛم٥م رمحتل أرضملؿ 

ش٣مء وإٞمؽ ايمٛم٣مر فمذايب أفمذب زمؽ َمـ أؾم٣مء ويم٘مٙمٝم٘مام فمقم َمٙم٠مه٣مزمؽ َمـ أؾم
(6 )

. 

إٞمف يمٝمٟمي ايمرصمؾ ايمٔمٓملٝمؿ ايمًلٚمكم يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م ٓ » وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شيزن فمٛمد اهلل صمٛم٣مح زمٔمقو٥م
(7 )

. 

                                                                          

 .( 5237 ُم٤مضمف  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـرواه اسمـ ُم٤مضمف صحٝمح:( 2)

 .( 42:6  (،3636 (،3431. صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 1)

سمك٤مب اًمٜمك٤مر يكدظمٚمٝم٤م اجلٌك٤مرون واجلٜمك٦م يكدظمٚمٝم٤م ( 3964 وُمًكٚمؿ سم٤مب اًمٙمؼم، ( 6834 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 :اًم٘مّمكػم اًمٌٓمكلم وىمٞمكؾ :اًمْمخؿ اعمخت٤مل ذم ُمِمٞمتف وىمٞمؾ :هق اجل٤مذم اًمٖمٚمٞمظ واجلقاظ هق :اًمٕمتؾاًمْمٕمٗم٤مء 

 .اجلٛمقع اعمٜمقع

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م ط ُمًكٚمؿصحٞمص قمغم ذ :رواه أمحد واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 1)

 اًمٗمظ اًمٖمٚمٞمظ اعمتٙمؼم. :، وىمٞمؾهقاعمٜمتٗم: سمام ًمٞمس قمٜمده: اجلٕمٔمري .( 2852واًمّمحٞمح٦م   (،42:8 

. وصكححف إًمٌك٤م) صحٞمص قمغم ذط ُمًٚمؿ :رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 5)

 .( ::42 (،3:14ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 سم٤مب اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل٤ٌمرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء.( 3958  ُمًٚمؿ رواه( 6)

 يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر.( 3896  وُمًٚمؿ (،5563 رواه اًمٌخ٤مري ( 7)
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َم٣م رأيؽ دم » :وم٘م٤مل ًمرضمؾ قمٜمده ضم٤مًمس طُمر رضمؾ قمغم اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد 

هذا واهلل طمري إن ظمٓمك٥م أن يكٜمٙمص وإن ؿمكٗمع أن يِمكٗمع  :رضمؾ ُمـ أذاف اًمٜم٤مسىم٤مل  شهذا

يك٤م رؾمكقل  :وم٘م٤مل ش؟َم٣م رأيؽ دم هذا» :طصمؿ ُمر رضمؾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  طومًٙم٧م رؾمقل اهلل 

اهلل هذا رضمؾ ُمـ وم٘مراء اعمًٚمٛملم هذا أطمرى إن ظمٓم٥م أن ٓ يٜمٙمص وإن ؿمٗمع أن ٓ يِمكٗمع وإن 

شهذا طمغم َمـ َمؾء إرض َمثؾ هذا» :ط ىم٤مل أن ٓ يًٛمع ًم٘مقًمف وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
(1 )

. 

 :ط قمغم ُمـ دوٟمف وم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل أن ًمف ومْماًل  رأى ؾمٕمد  :وفمـ َمِمٔم٤م زمـ ؽمٔمد وم٣مل

شهؾ سمٛمٌمون وسمرزومقن إٓ زمّمٔمٖم٣م ٘مؿ»
(2 )

 . 

رب أؾمٔم٧م أنمػم َمدهمقع زمل٣مٕزمقاب يملق أومًلؿ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شفمعم اهلل ٕزمره
(3)

. 

ٟمٕمؿ يك٤م  :ىمٚم٧م ش؟ي٣م أزم٣م ذر أسمرى ىمثرة اظم٣مل هق ايمٕمٛمك»:طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل ذر  وفمـ أيب

إٞمام ايمٕمٛمك نمٛمك ايمٗمٙم٤م » :ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىمٚم٧م ش؟همؼمى ومٙم٥م اظم٣مل هق ايمٖمٗمر» :رؾمقل اهلل ىم٤مل

ٟمٕمكؿ يك٤م  :ىمٚمك٧م ش؟٤مومالًٟمك هلؾ سمٔملرف» :صمؿ ؾم٠مًمٜمل قمـ رضمؾ ُمـ ىمريش ىم٤مل شوايمٖمٗمر همٗمر ايمٗمٙم٤م

صمكؿ  :إذا ؾم٠مل أقمٓمل وإذا طميك أدظمكؾ ىمك٤مل :ىمٚم٧م ش؟سمراه -أو– هم٘مٝمػ سمراه» :٤ملرؾمقل اهلل ىم

ٓ واهلل ُم٤م أقمرومف يك٤م رؾمكقل  :ىمٚم٧م ش؟٤مومالٟمً  هؾ سمٔمرف» :ؾم٠مًمٜمل قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م وم٘م٤مل

 -أو– هم٘مٝملػ سملراه» :ىمد قمرومتف ي٤م رؾمكقل اهلل ىمك٤مل :اهلل ومام زال جيٚمٞمف ويٜمٕمتف طمتك قمرومتف وم٘مٚم٧م

 شهق طمغم َملـ ؿملالع إرض َملـ أطملر» :ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م وم٘م٤مل هق رضمؾ ُمًٙملم :ىمٚم٧م شسمراه

همٜمق أهٙملف وإذا طمغًما  إذا أفمْمل» :ي٤م رؾمقل اهلل أومال يٕمٓمك ُمـ سمٕمض ُم٤م يٕمٓمك أظمر وم٘م٤مل :ىمٚم٧م

شسف فمٛمف همٗمد أفمْمل ضمًٛم٥م
(4 )

 . 

ايمٙمٜمؿ َمـ آَملـ زملؽ وؾملٜمد أين رؽملقيمؽ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

يُمٜمد أين رؽمقيمؽ مل وؽمٜمؾ فمٙمٝمف ومّم٣مءك وأومٙمؾ يمف َمـ ايمدٞمٝم٣م وَمـ مل ي٠مَمـ زمؽ وهمح٤ٌم إيمٝمف يمٗم٣مءك 

                                                                          

 سم٤مب ومْمؾ اًمٗم٘مػم.( 7193 رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

٤مل اًمٜمٌكل واًمٜم٤ًمئل وقمٜمده وم٘مكؾمتٕم٤من سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمّم٤محللم ذم احلرب، اسم٤مب ُمـ ( :384 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .شإٞمام سمٛمٌم هذه إَم٥م زمّمٔمٝمٖمٜم٣م زمدفمقهتؿ وصالهتؿ وإطمالصٜمؿ» :ط

 سم٤مب ومْمؾ اًمْمٕمٗم٤مء واخل٤مُمٚملم.( 3733  رواه ُمًٚمؿ( 3)

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م ا واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٚمٗمظ ًمفرواه اًمٜم٤ًمئل خمتًٍم  صحٝمح:( 1)

 .( 4314  (،938اًمؽمهمٞم٥م  
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شهمال حت٤ٌم إيمٝمف يمٗم٣مءك وٓ سمًٜمؾ فمٙمٝمف ومّم٣مءك وىمثر فمٙمٝمف َمـ ايمدٞمٝم٣م
(1 )

. 

 ايصٖد يف ايدْٝا ٚاالنتفا٤ َٓٗا بايكًٌٝ  فطٌ -4
   .٤م ًمراطم٦م أظمرةهق شمرك راطم٦م اًمدٟمٞم٤م ـمٚمًٌ  ايمزهد:

اًمزهد اعمنموع هق شمرك اًمرهم٦ٌم ومٞمام ٓ يٜمٗمع ذم اًمدار أظمرة وهق  وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:

ومْمقل اعم٤ٌمح اًمتل ٓ يًتٕم٤من هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل
(2 )

.   

إن ايملدٞمٝم٣م ضمٙملقة طميلة وإن اهلل سمٔمل٣ملم » :ومل٣مل طأن رؽملقل اهلل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

شَمًتخٙمٖم٘مؿ همٝمٜم٣م همٝمٛمٓمر ىمٝمػ سمٔمٚمٙمقن اسمٗمقا ايمدٞمٝم٣م واسمٗمقا ايمٛم٣ًمء
(3 )

 . 

 :ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وؾم٠مًمف رضمكؾ وم٘مك٤مل :وفمـ أيب فمٌد ايمرمحـ ايمٌجقم وم٣مل

أًمكؽ  :ٟمٕمكؿ ىمك٤مل :ىمك٤مل ؟أًمؽ اُمرأة شم٠موي إًمٞمٝم٤م :وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل ؟!أًم٧ًم ُمـ وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ

وم٠مٟمك٧م ُمكـ  :٤م ىمك٤ملومك٢م) زم ظم٤مدًُمك :وم٠مٟمك٧م ُمكـ إهمٜمٞمك٤مء ىمك٤مل :ٟمٕمؿ ىمك٤مل :ىم٤مل ؟ُمًٙمـ شمًٙمٜمف

اعمٚمقك
(4)

 . 

 :أول َم٣م حي٣مؽم٤م زمف ايمٔمٌد يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م أن يٗم٣مل يمف» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل:  هريرة وفمـ أيب

ش؟أمل أصح يمؽ صمًٚمؽ وأروك َمـ اظم٣مء ايم٣ٌمرد
(5 )

. 

َم٣م ؿمٙمٔم٦م ؾمٚمس وملط إٓ زمٔمل٧م زمجٛمٌتٝمٜمل٣م َمٙم٘مل٣من » :طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء 

إلم رزم٘مؿ هم١من َم٣م ومؾ وىمٖمك طملغم ممل٣م  ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس هٙمٚمقا :يٛم٣مدي٣من يًٚمٔم٣من أهؾ إرض إٓ ايمثٗمٙمكم

شىمثر وأهلك
(6 )

. 

                                                                          

ًمٓمؼما) واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وأسمق اًمِمٞم: اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمثقاب ورواه اسمـ رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وا صحٝمح:( 2)

ايمٙمٜملؿ َملـ » :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل : ىم٤مل، ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ همٞمالن اًمث٘مٗمل وهق خمتٚمػ ذم صحٌتف

آَمـ يب وصدومٛمل وفمٙمؿ أن َم٣م صمئ٦م زمف احلؼ َمـ فمٛمدك همٟمومٙمؾ َم٣ميمف وويمده وضم٤ٌم إيمٝمف يمٗم٣مءك وفمجؾ يملف ايمٗمّمل٣مء 

. وصححف شـ يب ومل يِمدومٛمل ومل ئمٙمؿ أن َم٣م صمئ٦م زمف احلؼ َمـ فمٛمدك همٟمىمثر َم٣ميمف وويمده وأؿمؾ فمٚمرهوَمـ مل ي٠مَم

 .( 2449اًمّمحٞمح٦م   (،2422إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 .( :7ص:  3وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ  ج( 1)

 .شهمام سمرىم٦م زمٔمدي همتٛم٥م أض فمعم ايمرصم٣مل َمـ ايمٛم٣ًمء» :واًمٜم٤ًمئل وزاد( 3853  رواه ُمًٚمؿ( 3)

 يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مق.( :3:8 ٤م ُمقىمقومً رواه ُمًٚمؿ ( 1)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  .صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح:( 5)

 .( :64واًمّمحٞمح٦م   (،4334اًمؽمهمٞم٥م  

وصكححف. صكحٞمص  واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿسم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص واًمٚمٗمكظ ًمكف رواه أمحد  صحٝمح:( 6)
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 ٣م وومٛمٔملف اهلل ومد أهمٙمح َمـ أؽمٙمؿ ورز  ىمٖم٣مهًمل» :وم٣مل طرؽمقل اهلل  أن اهلل زمـ فمٚمرو وفمـ فمٌد 

شزمام أسم٣مه
(1 )

. 

٣م ودم ايمٙمٜمؿ اصمٔمؾ رز  آل حمٚمد ومقسًمل» :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ش٣مرواي٥م ىمٖم٣مهمً 
(2 )

. 

أهٙمف وَم٣ميملف وفمٚمٙملف همغمصملع  ٥ميتٌع اظمٝم٦م شمالشم» وم٣مل: طفمـ رؽمقل اهلل  َم٣ميمؽ وفمـ أٞمس زمـ 

شاشمٛم٣من ويٌٗمك واضمد يرصمع أهٙمف وَم٣ميمف ويٌٗمك فمٚمٙمف
(3 )

 . 

ايمٔمٌد َم٣مرم َمل٣مرم وإٞملام يملف َملـ َم٣ميملف  يٗمقل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل ٣م وفمـ أيب هريرة أيًّم 

شيمؽ همٜمق ذاه٤م وسم٣مرىمف يمٙمٛمل٣مسشمالث َم٣م أىمؾ همٟمهمٛمك أو يمٌس همٟمزمعم أو أفمْمك هم٣مومتٛمك َم٣م ؽمقى ذ
(4 )

. 

يٗملقل » :ىمك٤مل ﴾ژ ڑ ﴿ :وهق ي٘مرأ طأشمٞم٧م اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ ايمُمخغم 

ازمـ آدم َم٣مرم َم٣مرم وهؾ يمؽ ي٣م ازمـ آدم َمـ َم٣ميمؽ إٓ َم٣م أىمٙم٦م همٟمهمٛمٝم٦م أو يم٦ًٌم همٟمزمٙمٝم٦م أو سمِمدوم٦م 

ش؟همٟمَمّمٝم٦م
(5 )

. 

سمجدي أؾمؽ ُمٞم٧م ومتٜم٤موًمف  ُمر سم٤مًمًقق واًمٜم٤مس يمٜمٗمتٞمف ومٛمر طأن رؾمقل اهلل  وقمـ ضم٤مسمر 

 :ىم٤مل ؟!ُم٤م ٟمح٥م أٟمف ًمٜم٤م سمٌمء وُم٤م ٟمّمٜمع سمف :وم٘م٤مًمقا ش؟!أي٘مؿ حي٤م أن هذا زمدرهؿ» :سم٠مذٟمف صمؿ ىم٤مل

ٌ  واهلل ًمق يم٤من طمٞم   :ىم٤مًمقا ش؟!أحتٌقن أٞمف يم٘مؿ»  :وم٘مك٤مل !٤م ومٞمف ٕٟمف أؾمؽ ومٙمٞمػ وهق ُمٞم٧م٤م ًمٙم٤من قمٞم

شواهلل يمٙمدٞمٝم٣م أهقن فمعم اهلل فمز وصمؾ َمـ هذا فمٙمٝم٘مؿ»
(6 )

. 

 :ٟمٕمؿ ىم٤مل :ىم٤مًمقا ش؟أيم٘مؿ ؿمٔم٣مم» :هلؿ وم٘م٤مل طضم٤مء ىمقم إمم رؾمقل اهلل » وم٣مل: ؽمٙمامن  وفمـ

هم١من َمٔم٣مدمه٣م ىمٚمٔم٣مد ايمدٞمٝم٣م يٗملقم » :ٟمٕمؿ ىم٤مل :ىم٤مًمقا ش؟وسمػمدوٞمف» :ٟمٕمؿ ىم٤مل :ىم٤مًمقا ش؟همٙم٘مؿ ذاب»

                                                                          

 .( 554واًمّمحٞمح٦م   (،4337(،  4278  (،28:اًمؽمهمٞم٥م  

 .اًمذي ًمٞمس ومٞمف ومْمؾ قمـ يمٗم٤مي٦م :سم٤مب ذم اًمٙمٗم٤مف واًم٘مٜم٤مقم٦م. اًمٙمٗم٤مف( 2165رواه ُمًٚمؿ  ( 2)

 سم٤مب ذم اًمٙمٗم٤مف واًم٘مٜم٤مقم٦م.( 2166 وُمًٚمؿ  (،71:6 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 يمت٤مب اًمزهد.( 3:71  وُمًٚمؿ (،:725 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 .( :3:6 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

 .( 3:69 رواه ُمًٚمؿ ( 5)

٤م وشمِمكديد وإؾمؽ سمٗمتص اهلٛمزة واًمًلم اعمٝمٛمٚمك٦م أيًْمك ،يمٜمٗمتٞمف أي قمـ ضم٤مٟمٌٞمف :ىمقًمف( 3:68 رواه ُمًٚمؿ ( 6)

 .اًمٙم٤مف هق اًمّمٖمػم إذن
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شأضمدىمؿ إلم طمٙمػ زمٝمتف همٝمٚمًؽ أٞمٖمف َمـ ٞمتٛمف
(1 )

. 

يك٤م  :ىمك٤مل ش؟يل٣م ولح٣مك َمل٣م ؿمٔم٣مَملؽ» :يمف وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ايمّمح٣مك زمـ ؽمٖمٝم٣من 

همل١من اهلل سمٔمل٣ملم » :إمم ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م ىم٤مل :ىم٤مل ش؟شمؿ يِمغم إلم َم٣مذا» :رؾمقل اهلل اًمٚمحؿ واًمٚمٌـ ىم٤مل

ش يمٙمدٞمٝم٣مضب َم٣م خيرج َمـ ازمـ آدم َمثاًل 
(2 )

.  

 يمٙمدٞمٝم٣م وإن ومزضمف وَمٙمحف إن َمْمٔمؿ ازمـ آدم صمٔمؾ َمثاًل » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب زمـ ىمٔم٤م 

شغمهم٣مٞمٓمر إلم َم٣م يِم
(3 )

. 

َم٣م ايمدٞمٝم٣م دم أطمرة إٓ ىملام جئملؾ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: د أطمل زمٛمل همٜمر روفمـ اظمًتق

شهمٙمٝمٛمٓمر زمؿ يرصمع -وأؿم٤مر حيٞمك سمـ حيٞمك سم٤مًم٤ًٌمسم٦م-أضمدىمؿ أصٌٔمف هذه دم ايمٝمؿ 
(4 )

. 

َم٣م ذ ٣ٌمن صم٣م ٔم٣من أرؽمال دم نمٛمؿ زمٟمهمًد هلل٣م » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ىمٔم٤م زمـ َم٣ميمؽ 

شرء فمعم اظم٣مل وايمممف يمديٛمفَمـ ضمرص اظم
(5 )

 . 

يٗمقل إن يم٘مؾ أَم٥م همتٛمل٥م وهمتٛمل٥م أَمتلل » :طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ىمٔم٤م زمـ فمٝم٣مض 

شاظم٣مل
(6 )

. 

َم٣م أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ ايمٖمٗمر ويم٘ملـ أطمُملك فمٙملٝم٘مؿ »:طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

شايمت٘م٣مشمر وَم٣م أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ اخلْمٟم ويم٘مـ أطمُمك فمٙمٝم٘مؿ ايمتٔمٚمد
(7 )

. 

                                                                          

( 4352وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م   .اًمّمحٞمص رواه اًمٓمؼما) ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم صحٝمح:( 2)

 .( 493واًمّمحٞمح٦م  

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص إٓ قمكم سمـ زيكد سمكـ ضمكدقم٤منروا صحٝمح:( 1)

 .( 493واًمّمحٞمح٦م   (،4353 (، 3262اًمؽمهمٞم٥م  

 :احلًكـي٘مكقل واًمٌٞمٝم٘مل وزاد ذم سمٕمض ـمرىمف صمكؿ  رواه قمٌد اهلل سمـ أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 3)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  ،رأيكتؿسم٤مٕومقاه واًمٓمٞمك٥م صمكؿ يرُمكقن يمكام  رأيتٝمؿ يٓمٌخقٟمفأوُم٤م 

 .( 4354 (، 3261وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ( 32:6 

 سم٤مب ومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وسمٞم٤من احلنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.( 3969  رواه ُمًٚمؿ( 1)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم طمدي٨م طمًكـ صكحٞمص واسمكـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 5)

 .( 6292واعمِمٙم٤مة   (،6731وصحٞمص اجل٤مُمع   (،3487صحٞمص اًمؽمُمذي  

صكحٞمص  :طمدي٨م طمًـ صحٞمص واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 6)

 .( 4364. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  اإلؾمٜم٤مد

صكحٞمص قمكغم  :رواه أمحد ورواشمف حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل صحٝمح:( 7)

 .( 3327واًمّمحٞمح٦م   (،6634إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  . وصححف ذط ُمًٚمؿ
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 ُم٤م ؿمٌع آل حمٛمد ُمكـ ظمٌكز اًمِمكٕمػم يكقُملم ُمتتك٤مسمٕملم طمتكك ىمكٌض » :وم٣ميم٦م فم٣م ُم٥م وفمـ 

شطرؾمقل اهلل 
(1 )

.  

ظمكرج » :أٟمف ُمر سم٘مقم سملم أيدهيؿ ؿم٤مة ُمّمٚمٞم٦م ومدقمقه وم٠مسمك أن ي٠ميمؾ وىم٤مل :وفمـ أيب هريرة 

شُمـ اًمدٟمٞم٤م ومل يِمٌع ُمـ ظمٌز اًمِمٕمػم طرؾمقل اهلل 
(2 )

 . 

يل٣م أزمل٣م » :وم٤مؾمت٘مٌٚمٜم٤م أطمد وم٘م٤مل ذم طمرة سم٤معمديٜم٦م طيمٜم٧م أُمٌم ُمع اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

ًٌل» :ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىمٚم٧م شذر ٣م متال فمٙمٝملف شم٣ميمثل٥م َم٣م ينين أن فمٛمدي َمثؾ أضملد هلذا ذه

وفمٛمدي َمٛمف ديٛم٣مر إٓ رء أرصده يمديـ إٓ أن أومقل دم فم٣ٌمد اهلل ه٘مذا وه٘مذا وه٘ملذا فملـ يٚمٝمٛملف 

ثريـ هؿ إومٙمقن يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إٓ َملـ ومل٣مل ه٘ملذا إن إىم» :صمؿ ؾم٤مر وم٘م٤مل شوفمـ ؾماميمف وفمـ طمٙمٖمف

َم٘م٣مٞمؽ ٓ سمػمح ضمتلك » :صمؿ ىم٤مل زم شوه٘مذا وه٘مذا فمـ يٚمٝمٛمف وفمـ ؾماميمف وَمـ طمٙمٖمف وومٙمٝمؾ َم٣م هؿ

احلدي٨م ..شآسمٝمؽ
(3 )

 . 

 وُمك٤م  طأًمًتؿ ذم ـمٕم٤مم وذاب ُم٤م ؿمئتؿ ًم٘مد رأيك٧م ٟمٌكٞمٙمؿ » :وم٣مل زمُمغم  وفمـ ايمٛمٔمامن زمـ

شجيد ُمـ اًمدىمؾ ُم٤م يٛمأل سمٓمٜمف
(4 )

. 

يمٜمك٤م ًمٜمٜمٔمكر إمم اهلكالل صمكؿ  واهلل ي٤م اسمـ أظمتل إن» :أهن٣م ىم٣مٞم٦م سمٗمقل فمـ فم٣م ُم٥م وفمـ فمروة 

ي٤م ظم٤مًم٦م ومكام  :ٟم٤مر ىمٚم٧م طاهلالل صمؿ اهلالل صمالصم٦م أهٚم٦م ذم ؿمٝمريـ وُم٤م أوىمد ذم أسمٞم٤مت رؾمقل اهلل 

ضمػمان ُمـ إٟمّمك٤مر  طإؾمقدان اًمتٛمر واعم٤مء إٓ أٟمف ىمد يم٤من ًمرؾمقل اهلل  :يم٤من يٕمٞمِمٙمؿ ىم٤مًم٧م

شُمـ أًم٤ٌمهن٤م ومٞمً٘مٞمٜم٤مه طويم٤مٟم٧م هلؿ ُمٜم٤ميص ومٙم٤مٟمقا يرؾمٚمقن إمم رؾمقل اهلل 
(5 )

. 
                                                                          

 =ًم٘مكد ُمك٤مت :وذم رواي٦م عمًٚمؿ ىم٤مًمك٧م (،3:81 وُمًٚمؿ  (،6233  (،6218  (،6211 رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

 .وُم٤م ؿمٌع ُمـ ظمٌز وزي٧م ذم يقم واطمد ُمرشملم طرؾمقل اهلل =

 .ُمِمقي٦م: ُمّمٚمٞم٦م أي (،61:9 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

وذم ًمٗمظ دي اًمزيم٤مة، ١مسم٤مب شمٖمٚمٞمظ ُمـ ٓ ي( 1:: وُمًٚمؿ  ،واًمٚمٗمظ ًمف( :718 (، 6:24 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

هلؿ إطمنلون ورب » :وهق ضم٤مًمس ذم فمؾ اًمٙمٕمٌك٦م ومٚمكام رآ) ىمك٤مل طاٟمتٝمٞم٧م إمم اًمٜمٌل  :ًمٗمظ عمًٚمؿ ىم٤مل

 :ىمك٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ومداك أيب وأُمل ُمـ هكؿ :ومجئ٧م طمتك ضمٚم٧ًم ومٚمؿ أشم٘م٤مر أن ىمٛم٧م وم٘مٚم٧م :ىم٤مل شايم٘مٔم٥ٌم

 إٓ َمـ وم٣مل ه٘مذا وه٘مذا وه٘مذا َمـ زمكم يديف وَمـ طمٙمٖمف وفمـ يٚمٝمٛمف وفمـ ؾماميمف وومٙمٝمؾ َم٣م ًٓ هؿ إىمثرون أَمقا»

 .إيمثرون هؿ إؾمٗمٚمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ ُمـ ىم٤مل هٙمذا وهٙمذا. احلدي٨م شهؿ

ًم٘مكد  :ذيمر قمٛمر ُم٤م أص٤مب اًمٜم٤مس ُمـ اًمدٟمٞم٤م وم٘مك٤مل :وذم رواي٦م عمًٚمؿ قمـ اًمٜمٕمامن ىم٤مل (،3:88 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

اًمكدىمؾ سمكدال ُمٝمٛمٚمك٦م وىمك٤مف  .ئمؾ اًمٞمقم يٚمتقي ُم٤م جيكد ُمكـ اًمكدىمؾ ُمك٤م يٛمكأل سمٓمٜمكف طاهلل رأي٧م رؾمقل 

 .رديء اًمتٛمر :ُمٗمتقطمتلم هق

ـ اًمدٟمٞم٤م،  ط( سم٤مب يمٞمػ يم٤من قمٞمش اًمٜمٌل 71:5 رواه اًمٌخ٤مري ( 5)  (.3:83 وُمًٚمؿ وأصح٤مسمف واٚمٞمٝمؿ ُم
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ُمـ طمدصمٙمؿ أٟم٤م يمٜم٤م ٟمِمٌع ُمـ اًمتٛمر وم٘مد يمذسمٙمؿ ومٚمام اومتتص رؾمقل اهلل » :وم٣ميم٦م فم٣م ُم٥م وفمـ 

شُمـ اًمتٛمر واًمقدكؿمٞمًئ٤م  ىمرئم٦م أصٌٜم٤م ط
(1 )

 . 

ًً يقُمً  طضمئ٧م رؾمقل اهلل » :وم٣مل وفمـ أٞمس  سمٓمٜمكف سمٕمّمك٤مسم٦م ٤م وىمد قمّمك٥م ٤م ومقضمدشمف ضم٤مًم

ُمكـ اجلكقع ومكذه٧ٌم إمم أيب  :وم٘مك٤مًمقا ؟سمٓمٜمكف طمل قمّم٥م رؾمكقل اهلل  :وم٘مٚم٧م ًمٌٕمض أصح٤مسمف

قمّم٥م سمٓمٜمف سمٕمّم٤مسم٦م وم٠ًمًم٧م  طي٤م أسمت٤مه ىمد رأي٧م رؾمقل اهلل  :ـمٚمح٦م وهق زوج أم ؾمٚمٞمؿ وم٘مٚم٧م

ٟمٕمكؿ  :هؾ ُمـ رء وم٘م٤مًمك٧م :ُمـ اجلقع ومدظمؾ أسمق ـمٚمح٦م قمغم أُمل وم٘م٤مل :سمٕمض أصح٤مسمف وم٘م٤مًمقا

وطمده أؿمٌٕمٜم٤مه وإن ضم٤مء آظمكر ُمٕمكف ىمكؾ  طومترات وم٢من ضم٤مءٟم٤م رؾمقل اهلل  قمٜمدي يمن ُمـ ظمٌز

ش...قمٜمٝمؿ
 

ومذيمر احلدي٨م
 (2 )

 . 

يمٗمد أطمٖم٦م دم اهلل وَم٣م خي٣مف أضمد ويمٗمد أوذي٦م دم اهلل » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

 رء وَم٣م ي٠مذى أضمد ويمٗمد أسم٦م فمقم شمالشمقن َمـ زمكم يقم ويمٝمٙم٥م وَم٣م رم ويمٌالل ؿمٔم٣مم يٟمىمٙمف ذو ىمٌد إٓ

شيقاريف إزمط زمالل
(3 )

. 

 دظمؾ قمٚمٞمف قمٛمر وهق قمكغم طمّمكػم ىمكد أصمكر ذم ضمٜمٌكف  طأن رؾمقل اهلل  :ازمـ فم٣ٌمس وفمـ 

َم٣م رم ويمٙمدٞمٝم٣م َم٣م َملثقم وَمثلؾ ايملدٞمٝم٣م إٓ » :٤م أوصمر ُمـ هذا وم٘م٤ملي٤م رؾمقل اهلل ًمق ااذت ومراؿًم  :وم٘م٤مل

شىمراىم٤م ؽم٣مر دم يقم ص٣م ػ هم٣مؽمتٓمؾ حت٦م ؾمجرة ؽم٣مفم٥م شمؿ راح وسمرىمٜم٣م
(4 )

. 

شاًمذي يٜم٤مم قمٚمٞمف أدُم٤م طمِمقه ًمٞمػ طإٟمام يم٤من ومراش رؾمقل اهلل » :وم٣ميم٦م  فم٣م ُم٥م وفمـ
(5)

. 

ا ا وإزارً يم٤ًمء ُمٚمٌكدً  أظمرضم٧م ًمٜم٤م قم٤مئِم٦م » :وم٣مل وفمـ أيب زمردة زمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

                                                                          

 .( 4389ًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وصححف إرواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 2)

 .( 3151  وُمًٚمؿسم٤مب شمٌتٖمل ُمرو٤مت أزواضمؽ ( :573 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

وصححف إًم٤ٌم)  .طمدي٨م طمًـ صحٞمص: رواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح:( 3)

وُمٕمٜمكك هكذا  (،262 ُم٤مضمكف  وصكحٞمص اسمكـ (،6236وصحٞمص اجل٤مُمع   (،3583ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

٤م ُمـ ُمٙم٦م وُمٕمف سمالل إٟمام يم٤من ُمع سمالل ُمـ اًمٓمٕم٤مم ُمك٤م حيٛمكؾ حتك٧م ه٤مرسمً  ط احلدي٨م طملم ظمرج رؾمقل اهلل

 .إسمٓمف اٟمتٝمك

 (،:677. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل صحٝمح:( 1)

 .( 6299واعمِمٙم٤مة   (،:54واًمّمحٞمح٦م   (،:521 ُم٤مضمف  وصحٞمص اسمـ

وذم رواي٦م يم٤من وؾم٤مد رؾمقل . وهمػممه٤م( 3193 وُمًٚمؿ  اًمٜمٗمس، كهمٜم( سم٤مب اًمٖمٜمك 71:2 رواه اًمٌخ٤مري ( 5)

 . إدم: مجع أديؿ وهق اجلٚمد اعمدسمقغ.اًمذي يتٙمكء قمٚمٞمف ُمـ أدم طمِمقه ًمٞمػط رؾمقل اهلل 
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شذم هذيـ طىمٌض رؾمقل اهلل  :٤م ىم٤مًم٧مهمٚمٞمٔمً 
(1 )

 . 

ا ا وٓ قمٌدً ف درمه٤م وٓ ديٜم٤مرً قمٜمد ُمقشم طُم٤م شمرك رؾمقل اهلل » :وم٣مل وفمـ فمٚمرو زمـ احل٣مرث 

٤م ضمٕمٚمٝمك٤م ٓسمكـ اًمًكٌٞمؾ إٓ سمٖمٚمتف اًمٌٞمْم٤مء اًمتل يم٤من يريمٌٝمك٤م وؾمكالطمف وأرًوكؿمٞمًئ٤م  وٓ أُم٦م وٓ

شصدىم٦م
(2 )

. 

ًم٘مكد أصكٌحتؿ وأُمًكٞمتؿ » :ي٘مكقل  ؾمٛمٕم٧م قمٛمكرو سمكـ اًمٕمك٤مص :وفمـ فمقم زمـ رزم٣مح وم٣مل

 طيمك٤من رؾمكقل اهلل و أصٌحتؿ شمرهمٌكقن ذم اًمكدٟمٞم٤م ،يزهد ومٞمف طشمرهمٌقن ومٞمام يم٤من رؾمقل اهلل 

ًمٞمٚم٦م ُمـ دهره إٓ يم٤من اًمذي قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اًمكذي ًمكف  طواهلل ُم٤م أشم٧م قمغم رؾمقل اهلل  يزهد ومٞمٝم٤م

شيًتًٚمػ طىمد رأيٜم٤م رؾمقل اهلل  :طوم٘م٤مل سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل  :ىم٤مل
(3 )

. 

٤م ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد هيكقدي ذم صمالصمكلم صك٤مقمً  طقذم رؾمقل اهلل شمُ » :وم٣ميم٦م فم٣م ُم٥م وفمـ 

شُمـ ؿمٕمػم
(4) 

.  

  ذات يقم أو ًمٞمٚم٦م وم٢مذا هق سم٠ميب سمٙمكر وقمٛمكر  طظمرج رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

وأٞم٣م وايمذي ٞمٖمز » :اجلقع ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىم٤مٓ ش؟َم٣م أطمرصم٘مام َمـ زمٝمقسم٘مام هذه ايم٣ًمفم٥م» :وم٘م٤مل

  ُمـ إٟمّم٤مر وم٢مذا هق ًمكٞمس ذم سمٞمتكفوم٘م٤مُمقا ُمٕمف وم٠مشمقا رضماًل  شزمٝمده أطمرصمٛمل ايمذي أطمرصم٘مام ومقَمقا

ذهك٥م  :ىم٤مًمك٧م ش؟ومكالن أيلـ» :ط وم٘مك٤مل هلك٤م رؾمكقل اهلل ٤م وأهكاًل ُمرطمًٌ  :ومٚمام رأشمف اعمرأة ىم٤مًم٧م

احلٛمكد هلل ُمك٤م  :وص٤مطمٌٞمف صمؿ ىمك٤مل طإذ ضم٤مء إٟمّم٤مري ومٜمٔمر إمم رؾمقل اهلل  ،يًتٕمذب ًمٜم٤م اعم٤مء

يمٚمكقا وأظمكذ  :٤م ُمٜمل وم٤مٟمٓمٚمؼ ومج٤مءهؿ سمٕمذق ومٞمف سمن ومتر ورـم٥م وىمك٤ملأطمد اًمٞمقم أيمرم أوٞم٤مومً 

ومذسمص هلؿ وم٠ميمٚمقا ُمـ اًمِم٤مة وُمـ ذًمكؽ اًمٕمكذق  شإي٣مك واحلٙمقب» :طرؾمقل اهلل  ٤مل ًمفوم٘م ،اعمدي٦م

 وايملذي ٞمٖمزل زمٝملده » :ٕيب سمٙمكر وقمٛمكر  طوذسمقا ومٚمام أن ؿمٌٕمقا ورووا ىمك٤مل رؾمكقل اهلل 

ـ   شفمـ هذا ايمٛمٔمٝمؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يمتًٟميم
(5 )

. 

                                                                          

 .٤مُمرىمٕمً  :ا أيىمقًمف ُمٚمٌدً  سم٤مب اًمتقاوع ذم اًمٚم٤ٌمس. (،3191 وُمًٚمؿ  (،3:52 رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

 وووم٤مشمف. طسم٤مب ُمرض اًمٜمٌل ( 52:3 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

أزهكد اًمٜمك٤مس ذم اًمكدٟمٞم٤م وأصكٌحتؿ أرهمك٥م ط يم٤من ٟمٌٞمٙمؿ »ا رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف خمتًٍم  صحٝمح:( 3)

 .( 43:5. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  شاًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م

 .( :386 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

ضمك٤مء  يمكام ـ اًمتٞمٝمك٤مناعمٌٝمؿ هق أسمق اهلٞمكثؿ سمكواًمٚمٗمظ ًمف واًمؽمُمذي سمزي٤مدة وإٟمّم٤مري ( 3149 رواه ُمًٚمؿ ( 5)

 .( 5457واعمِمٙم٤مة   (،43:7  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م٤م سمف ذم اعمقـم٠م واًمؽمُمذيُمٍمطًم 
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ة وإ) يمٜم٧م أًمكزم رؾمكقل أيمثر أسمق هرير :ي٘مقًمقن إن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا» وم٣مل: ٣م وفمـ أيب هريرة أيًّم 

ًمِمٌع سمٓمٜمل طملم ٓ آيمؾ اخلٛمػم وٓ أًمٌس احلرير وٓ خيدُمٜمل ومالن وومالٟم٦م ويمٜمك٧م أًمّمكؼ  طاهلل 

اًمرضمؾ أي٦م هل ُمٕمكل ًمٙمكل يٜم٘مٚمك٥م يب ومٞمٓمٕمٛمٜمكل ئ سمٓمٜمل سم٤محلّم٤ٌمء ُمـ اجلقع وإن يمٜم٧م ٕؾمت٘مر

سمٞمتكف طمتكك إن  ويم٤من ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٛم٤ًميملم ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من يٜم٘مٚم٥م سمٜم٤م ومٞمٓمٕمٛمٜم٤م ُم٤م يمك٤من ذم

شيم٤من ًمٞمخرج إًمٞمٜم٤م اًمٕمٙم٦م اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ومٜمِم٘مٝم٤م ومٜمٚمٕمؼ ُم٤م ومٞمٝم٤م
(1 )

 . 

وقمٚمٞمف صمقسم٤من ممِم٘م٤من ُمـ يمت٤من ومٛمخكط ذم  يمٜم٤م قمٜمد أيب هريرة » :وفمـ حمٚمد زمـ ؽمغميـ وم٣مل

يٛمتخط أسمق هريرة ذم اًمٙمت٤من ًم٘مد رأيتٜمل وإ) ٕظمر ومٞمام سملم ُمٜمؼم رؾمقل  سمٍ:  سمٍ:  :أطمدمه٤م صمؿ ىم٤مل

٤م قمكم ومٞمجلء اجل٤مئل ومٞمْمع رضمٚمف قمغم قمٜم٘مل يرى أن يب وطمجرة قم٤مئِم٦م ُمـ اجلقع ُمٖمِمٞم   طاهلل 

شاجلٜمقن وُم٤م هق إٓ اجلقع
(2 )

. 

يم٤من إذا صغم سم٤مًمٜم٤مس خير رضم٤مل ُمكـ ىمك٤مُمتٝمؿ ذم  طأن رؾمقل اهلل  :وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

٤مٟمقن هك١مٓء جمك٤مٟملم أو جمك :٦م طمتك ي٘مقل إقمكرابٗما اًمّمالة ُمـ اخلّم٤مص٦م وهؿ أصح٤مب اًمّمُّ 

يمق سمٔمٙمٚمقن َم٣م يم٘مؿ فمٛمد اهلل ٕضمٌٌلتؿ أن سملزدادوا » اٟمٍمف إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل: طوم٢مذا صغم رؾمقل اهلل 

شهم٣موم٥م وضم٣مصم٥م
(3 )

. 

 :إمم اجلكقع ذم وضمكقه أصكح٤مسمف وم٘مك٤مل طٟمٔمر رؾمقل اهلل  :وم٣ملوفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

 :ىم٤مًمقا شزمٚمثٙمٜم٣م أزممموا هم١مٞمف ؽمٝمٟمي فمٙمٝم٘مؿ زَم٣من يٕمدى فمعم أضمدىمؿ زم٣ميمٗمِمٔم٥م َمـ ايمثريد ويراح فمٙمٝمف»

شزمؾ أٞمتؿ ايمٝمقم طمغم َمٛم٘مؿ يقَمئذ» :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ٟمحـ يقُمئذ ظمػم
(4 )

. 

إ) ٕول اًمٕمرب رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وًم٘مد يمٜم٤م ٟمٖمزو » :وم٣مل وفمـ ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص 

ُم٤م ًمٜم٤م ـمٕم٤مم إٓ ورق احلٌٚم٦م وهذا اًمًٛمر طمتك إن يم٤من أطمدٟم٤م ًمٞمْمع يمام شمْمع  طُمع رؾمقل اهلل 

شًمف ظمٚمطاًمِم٤مة ُم٤م 
(5 )

. 

ٟمٚمتٛمس وضمف اهلل ومقىمع أضمرٟمك٤م قمكغم  طه٤مضمرٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل » :وم٣مل وفمـ طم٣ٌمب زمـ إرت 
                                                                          

 سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م.( 4616  رواه اًمٌخ٤مري( 2)

 .( 79:4 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

ذم صكحٞمص  وصكححف إًمٌك٤م) .طمدي٨م صحٞمص واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 3)

 .اخلّم٤مص٦م: هل اًمٗم٤مىم٦م واجلقع. ( :327واًمّمحٞمح٦م   (،6376وصحٞمص اجل٤مُمع   (،3479اًمؽمُمذي  

 .( 4419 (، 3251. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح:( 1)

ووكؿ  واًمًٛمر سمٗمكتص اًمًكلم اعمٝمٛمٚمك٦ميمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مق. ( 3:77 وُمًٚمؿ  (،7199 رواه اًمٌخ٤مري ( 5)

 .اعمٞمؿ يمالمه٤م ُمـ ؿمجر اًم٤ٌمدي٦م



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 517

طمد ومٚمؿ ٟمجد ُم٤م ٟمٙمٗمٜمف سمف اهلل ومٛمٜم٤م ُمـ ُم٤مت مل ي٠ميمؾ ُمـ أضمره ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝمؿ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ىمتؾ يقم أُ 

أن  طقل اهلل ردة إذا همٓمٞمٜم٤م هب٤م رأؾمف ظمرضم٧م رضماله وإذا همٓمٞمٜم٤م رضمٚمٞمف ظمرج رأؾمف وم٠مُمرٟم٤م رؾمإٓ سمُ 

شٟمٖمٓمل رأؾمف وأن ٟمجٕمؾ قمغم رضمٚمٞمف ُمـ اإلذظمر وُمٜم٤م ُمـ أيٜمٕم٧م ًمف صمٛمرشمف ومٝمق هيدهب٤م
(1 )

 . 

أسمنمك يك٤م أسمك٤م  :وم٘م٤مًمقا طُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ٤م ٟم٤مٌس قم٤مد ظم٤ٌمسمً » :وفمـ حيٝمك زمـ صمٔمدة وم٣مل

يمٞمػ هبذا وأؿم٤مر إمم أقمغم اًمٌٞم٧م وأؾمكٗمٚمف وىمكد ىمك٤مل  :احلقض وم٘م٤مل طقمٌد اهلل شمرد قمغم حمٛمد 

شإٞمام ي٘مٖمل أضمدىمؿ ىمزاد ايمراىم٤م» :طقل اهلل رؾم
(2 )

. 

ُمك٤م  :طملم طميه اعمقت قمرومقا ُمٜمف سمٕمض اجلزع وم٘مك٤مًمقا وقمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل أن ؾمٚمامن اخلػم 

٤م طمًٜم٦م وومتقطًمك ُمٖم٤مزٍ  طجيزقمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل وىمد يم٤مٟم٧م ًمؽ ؾم٤مسم٘م٦م ذم اخلػم ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل 

 شيمٝم٘مػ اظملرء َملٛم٘مؿ ىملزاد ايمراىمل٤م» :٤مرىمٜم٤م قمٝمد إًمٞمٜم٤م ىم٤ملطملم وم طجيزقمٜمل أن طمٌٞمٌٜم٤م : ىم٤مل ؟!٤مقمٔم٤مُمً 

ش٤مومٝمذا اًمذي أضمزقمٜمل ومجٛمع ُم٤مل ؾمٚمامن ومٙم٤من ىمٞمٛمتف مخ٦ًم قمنم درمهً 
(3 )

 . 

 فطٌ ايتذٌُ -5
إن اهلل سمٔم٣ملم مجٝمؾ حي٤م اجلامل وحي٤م أن يرى أشملر »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب ؽمٔمٝمد 

شٞمٔمٚمتف فمعم فمٌده ويٌٕمض ايم٠ٌمس وايمت٣ٌمؤس
(4 )

.  

ٓ يدطمؾ اجلٛم٥م َمـ ىم٣من دم ومٙمٌف َمثٗم٣مل ذرة َمـ » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

إن اهلل مجٝملؾ حيل٤م » :٤م وٟمٕمٚمف طمًكٜم٦م ىمك٤ملإن اًمرضمؾ حي٥م أن يٙمقن صمقسمف طمًٜمً  :وم٘م٤مل رضمؾ شىمػم

شايم٘مػم زمْمر احلؼ ونمٚمط ايمٛم٣مس ،اجلامل
(5 )

.  

 فطٌ يبظ ايجٝاب ايبٝطا٤ -6
فمٙملٝم٘مؿ زم٣ميمٌٝمل٣مض َملـ ايمثٝمل٣مب همٙمٝمٙمًٌلٜم٣م أضمٝمل٣مؤىمؿ » :طاهلل ىم٤مل رؾمقل  وم٣مل: فمـ ؽمٚمرة 

شوىمٖمٛمقا همٝمٜم٣م َمقسم٣مىمؿ هم١مهن٣م طمغم شمٝم٣مزم٘مؿ
(6 )

.  

                                                                          

 =ُمكـ صكقف وهكل اًمؼمدة يم٤ًمء خمٓمكطسم٤مب ذم يمٗمـ اعمٞم٧م، و( 51: وُمًٚمؿ  (،2328 رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

 .أي ي٘مٓمٕمٝم٤م وجيٜمٞمٝم٤م :هيدهب٤م .أي أدريم٧م وٟمْمج٧مأيٜمٕم٧م: ٛمرة ثاًم=

 .( 4428. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أسمق يٕمغم واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد صحٝمح:( 1)

 .( :442. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 3)

 .( 2853رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح:( 1)

 .سم٤مب حتريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف( 2: رواه ُمًٚمؿ ( 5)

٤م) ذم صحٞمص صحٝمح:( 6) ًم ٤مئل واحل٤ميمؿ، وصححف ا ٤مئل   رواه أمحد واًمٜم  (.5173وصحٞمص اجل٤مُمع   ،(6434اًمٜم
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 فطٌ يباع ثٝاب احلرب٠ -7
أو  ،طأي اًمٚمٌك٤مس يمك٤من أطمك٥م إمم رؾمكقل اهلل  : ىمٚمٜم٤م ٕٟمس سمكـ ُم٤مًمكؽ» وم٣مل: ومت٣مدة فمـ

ش؟ ىم٤مل: احلؼمةطأقمج٥م إمم رؾمقل اهلل 
(1 )

.   

 ٔ ايجٝاب َع ايكدز٠ شًٖدا ٚتٛاضًعا هلل تعاىلٕٚ َفطٌ َٔ يبظ ايدُّ -8
   ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 . [83]ايمٗمِمص:

٤م قمٜمكده اًمكدٟمٞم٤م وم٘مك٤مل يقُمً  طذيمر أصح٤مب رؾمقل اهلل  :وم٣مل زمـ شمٔمٙم٥ٌم إٞمِم٣مريفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شَمـ اإليامن أٓ سمًٚمٔمقن أٓ سمًٚمٔمقن إن ايمٌذاذة َمـ اإليامن إن ايمٌذاذة» :طرؾمقل اهلل 
(2 )

. 

قمـ أيب ُمرطمقم قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمٕمك٤مذ سمكـ أٟمكس اجلٝمٜمكل قمكـ أسمٞمكف أن 

٣م هلل وهق يٗمدر فمٙمٝمف دفم٣مه اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم رؤوس َمـ سمرك ايمٙم٣ٌمس سمقاؤمً » :ىم٤مل طرؾمقل اهلل 

شٙمؾ اإليامن ؾم٣مء يٙمًٌٜم٣ماخلال ؼ ضمتك خيغمه َمـ أي ضُم 
(3 )

. 

ىمؿ َمـ أؾمٔم٧م أنمػم ذي ؿمٚمريـ ٓ ي٠مزمف يمف يملق أومًلؿ » :طاهلل  ىم٤مل رؾمقل وم٣مل:  فمـ أٞمس

شفمعم اهلل ٕزمره َمٛمٜمؿ ايمػماء زمـ َم٣ميمؽ
(4 )

. 

 ٔ عًُُ٘طٚفطٌ طٍٛ ايعُس ملٔ َس ذنس املٛت ٚقصس األٌَ فطٌ -9
اعمقت: يٕمٜمل شأىمثروا ذىمر ه٣مذم ايمٙمذات» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

(5 )
 . 

                                                                          

 =ُمـ صمٞم٤مب وهل، اًم٤ٌمء وومتص احل٤مء سمٙمن هل. احلؼمة: سم٤مب ومْمؾ ًم٤ٌمس صمٞم٤مب احلؼمة( :318 رواه ُمًٚمؿ ( 2)

( 25/76اٟمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ:   .واًمتحًلم اًمتزيلم :واًمتحٌػم، ُمزيٜم٦م :أي حمؼمة ىمٓمـ أو يمت٤من=

 .هك24:3اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  وتسمػم -دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  .ط

وصحٞمص  ،(5272سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود  ُم٤مضمف  رواه أسمق داود واسمـ صحٝمح:( 1)

: هكق شمكرك اًمزيٜمك٦م يٕمٜمل اًمٌذاذة( ( . 452واًمّمحٞمح٦م   ،(5229 ُم٤مضمف  وصحٞمص ؾمٜمـ اسمـ ،(:398 اجل٤مُمع 

ون ُمـ اًمثٞم٤مب وىمٞمؾ  .(::5. اٟمٔمر اعمتجر اًمراسمص ص  اًمت٘محؾ : يٕمٜمل:ورصم٤مصم٦م اهلٞمئ٦م واًمرو٤م سم٤مًمدُّ

صكحٞمص  وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم ،صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :واحل٤ميمؿ وىم٤مل ،طمدي٨م طمًـ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ:( 3)

ُم٤م يٕمٓمك أهؾ اإليامن  :يٕمٜمل شضمٙمؾ اإليامن» :وُمٕمٜمك ىمقًمف (،7256وصحٞمص اجل٤مُمع:  (،3592اًمؽمُمذي  

 .ُمـ طمٚمؾ اجلٜم٦م

 (،4965صكحٞمص اًمؽمُمكذي   وصكححف إًمٌك٤م) ذمذي واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئكؾ اًمٜمٌكقة. رواه اًمؽمُم :صحٝمح( 1)

  .( 5684 صحٞمص اجل٤مُمع و

ـ اسمكـرواه اسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وطمًٜمف صلحٝمح:( 5) وصكحٞمص  ،(5369 ُم٤مضمكف  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜم
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أىمثروا َمـ ذىمر هل٣مذم » :ُمر سمٛمجٚمس وهؿ يْمحٙمقن وم٘م٤مل ط أن رؾمقل اهلل :وفمـ أٞمس 

هم١مٞمف َم٣م ذىمره أضمد دم وٝمؼ َملـ ايمٔملٝمش إٓ وؽملٔمف وٓ دم ؽملٔم٥م إٓ ولٝمٗمف » :أطمًٌف ىم٤مل شايمٙمذات

شفمٙمٝمف
(1 )

.  

ذم ضمٜم٤مزة ومجٚمس قمغم ؿمٗمػم اًم٘مؼم ومٌٙمك طمتك سمكؾ  طيمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمػماء 

شٟمفمدواي٣م إطمقاين ظمثؾ هذا هم» :اًمثرى صمؿ ىم٤مل
(2 )

 . 

 ىمـ دم ايمدٞمٝم٣م ىمٟمٞمؽ نمري٤م »: سمٛمٜمٙمٌل وم٘م٤مل طأظمذ رؾمقل اهلل  :وم٣مل اهلل زمـ فمٚمر وفمـ فمٌد 

إذا أُمًٞم٧م ومال شمٜمتٔمر اًمّم٤ٌمح وإذا أصٌح٧م ومكال شمٜمتٔمكر » :ويم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقل شأو فم٣مزمر ؽمٌٝمؾ

شاعم٤ًمء وظمذ ُمـ صحتؽ عمروؽ وُمـ طمٞم٤مشمؽ عمقشمؽ
(3 )

 . 

: ٤م وىمك٤ملوظمط إمم ضمٜمٌكف ظمٓم ك شهذا اإلٞم٣ًمن: »٤م وىم٤ملظمٓمً  طرؾمقل اهلل  ظمطا  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شهذا إَمؾ همٌٝمٛمام هق ىمذيمؽ إذ صم٣مءه إومرب» :ا ُمٜمف وم٘م٤ملآظمر سمٕمٞمدً  وظمطا  شهذا أصمٙمف»
(4)

 . 

اجلٛم٥م أومرب إلم أضمدىمؿ َمـ ذاك ٞمٔمٙمف وايمٛم٣مر » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل   فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقدوفمـ 

شَمثؾ ذيمؽ
(5 )

.  

ٟمزًمٜم٤م ُمـ اعمدائـ قمغم ومرؾمك: ومٚمكام ضمك٤مءت اجلٛمٕمك٦م طميكٟم٤م » :لوم٣م وفمـ فمٌد ايمرمحـ ايمًٙمٚمل

أٓ  [2 ايمٗمٚملر:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿ :إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل :ومخٓمٌٜم٤م طمذيٗم٦م وم٘م٤مل

وإن اًم٤ًمقم٦م ىمد اىمؽمسم٧م إٓ وإن اًم٘مٛمر ىمد اٟمِمؼ أٓ وإن اًمدٟمٞم٤م ىمكد آذٟمك٧م سمٗمكراق أٓ وإن اًمٞمكقم 

ي٤م سمٜمل إٟمؽ جل٤مهؾ إٟمام يٕمٜمل اًمٕمٛمؾ  :ىم٤مل ؟اأيًتٌؼ اًمٜم٤مس همدً  :ا اًم٤ًٌمق وم٘مٚم٧م ٕيباعمْمامر وهمدً 

 :إن اهلل ي٘مكقل :ا ومٚمام ضم٤مءت اجلٛمٕم٦م إظمرى طميٟم٤م ومخٓمٌٜمك٤م طمذيٗمك٦م وم٘مك٤ملاًمٞمقم واجلزاء همدً 

أٓ وإن اًمككدٟمٞم٤م ىمككد آذٟمكك٧م سمٗمككراق أٓ وإن اًمٞمككقم  [2 ايمٗمٚمللر:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿

                                                                          

واسمكـ طمٌك٤من ذم ورواه اًمٓمكؼما) ذم إوؾمكط سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ ( . 2935وصحٞمص اًمٜمًك٤مئل   ،(3418اًمؽمُمذي  

 .شهم١مٞمف َم٣م ذىمره أضمد دم وٝمؼ إٓ وؽمٔمف وٓ ذىمره دم ؽمٔم٥م إٓ وٝمٗمٜم٣م فمٙمٝمف» :وزاد ،(5369 صحٞمحف 

 .( 4445.وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واًمٌٞمٝم٘مل سم٤مظمتّم٤مر ضمًـ:( 2)

وصكحٞمص  (،52:6 ٤مضمكف ُم . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اسمكـرواه اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ضمًـ:( 1)

 .( 4449وصحٞمص اًمرهمٞم٥م   (،8955اجل٤مُمع  

 .( 7146 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 ( .7166 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .( 7234 رواه اًمٌخ٤مري ( 5)
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شا اًم٤ًٌمق أٓ وإن اًمٖم٤مي٦م اًمٜم٤مر واًم٤ًمسمؼ ُمـ ؾمٌؼ إمم اجلٜم٦ماعمْمامر وهمدً 
(1 )

 . 

٣م ىمٗمْملع ايمٙمٝملؾ اظمٓمٙملؿ يِملٌح زم٣مدروا زم٣مٕفمامل همتٛمً » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شا يٌٝمع ديٛمف زمٔمرض َمـ ايمدٞمٝم٣م٣م ويِمٌح ىم٣مهمرً ا ويٚمز َم٠مَمٛمً ٣م ويٚمز ىم٣مهمرً ايمرصمؾ َم٠مَمٛمً 
(2 )

. 

ل: »ًمرضمؾ وهكق يٕمٔمكف طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس  ًً   :٣م ومٌلؾ مخلسانمتلٛمؿ مخ

َمؽ وصحتؽ ومٌؾ ؽمٗمٚمؽ ونمٛم٣مك ومٌؾ همٗمرك وهمرانمؽ ومٌؾ ؾمٕمٙمؽ وضمٝم٣مسملؽ ومٌلؾ ؾم٣ٌمزمؽ ومٌؾ هر

شَمقسمؽ
(3 )

 . 

 :ىم٤مل؟ يمٞمػ يًتٕمٛمٚمف :ىمٞمؾ شاؽمتٔمٚمٙمفطمغًما  إذا أراد اهلل زمٔمٌد» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أٞمس 

شيقهمٗمف يمٔمٚمؾ ص٣ميمح ومٌؾ اظمقت»
(4 )

 . 

ضمتلك زمٙملغ ؽملتكم  أطمر أصمٙمف اَمرئأفمذر اهلل إلم » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شؽمٛم٥م
(5 )

. 

شَمـ فمٚمر َمـ أَمتل ؽمٌٔمكم ؽمٛم٥م همٗمد أفمذر اهلل إيمٝمف دم ايمٔمٚمر» :٣موفمـ ؽمٜمؾ َمرهمقفمً 
(6 )

. 

 :ٟمٕمكؿ ىمك٤مل :ىمك٤مًمقا ش؟!أٓ أٞمٌلئ٘مؿ زمخلغمىمؿ» :طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 

ًٓ طمٝم٣مرىمؿ أؿمقيم٘مؿ أفمامرً » شا وأضمًٛم٘مؿ أفمام
(7 )

 . 

طملغم ايمٛمل٣مس َملـ ؿمل٣مل فمٚملره وضمًلـ » :طقل اهلل ىم٤مل رؾمك :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ زمن 

شفمٚمٙمف
(8 )

. 

 طيم٤من رضمالن ُمـ سمككم طمكل ُمكـ ىمْمك٤مقم٦م أؾمكٚمام ُمكع رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ومرأي٧م اعم١مظمر ُمٜمٝمام أدظمكؾ اجلٜمك٦م  :ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمٌد اهلل، وم٤مؾمتِمٝمد أطمدمه٤م وأظمر أظمر ؾمٜم٦م

                                                                          

 .( 4463وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   .صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح َمقومقف:( 2)

 ٤ٌمدرة سم٤مٕقمامل ىمٌؾ شمٔم٤مهر اًمٗمتـ.سم٤مب احل٨م قمغم اعم( 229  رواه ُمًٚمؿ( 1)

 .( 2188. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  صحٞمص قمغم ذـمٝمام :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 3)

 (،3253. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  صحٞمص قمغم ذـمٝمكام :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 1)

 .( 416صحٞمص اجل٤مُمع  

 ؾمتلم ؾمٜم٦م وم٘مد أقمذر اهلل إًمٞمف ذم اًمٕمٛمر.سم٤مب ُمـ سمٚمغ ( 7167 رواه اًمٌخ٤مري ( 5)

 .( 74:8. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  صحٞمص قمغم ذـمٝمام :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 6)

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص رواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل صحٝمح:( 7)

 .( 4472صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 .( 43:7. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  طمدي٨م طمًـ :لرواه اًمؽمُمذي وىم٤م صحٝمح:( 8)
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أيملٝمس » :طرؾمكقل اهلل  وم٘م٤مل طىمٌؾ اًمِمٝمٞمد ومتٕمج٧ٌم ًمذًمؽ وم٠مصٌح٧م ومذيمرت ذًمؽ ًمٚمٜمٌل 

شوىمذا وىمذا رىمٔم٥م صالة ؽمٛم٥م ومد ص٣مم زمٔمده رَمّم٣من وصعم ؽمت٥م آٓف رىمٔم٥م
(1 )

. 

يل٣م » :دظمؾ قمغم اًمٕم٤ٌمس وهق يِمتٙمل ومتٛمٜمك اعمكقت وم٘مك٤مل طأن اًمٜمٌل  :ايمٖمّمؾ وفمـ أم 

٣م إلم إضمًل٣مٞمؽ طملغم يملؽ ٣م سمزداد إضم٣ًمٞمً ٓ سمتٚمـ اظمقت إن ىمٛم٦م حمًٛمً  -طفمؿ رؽمقل اهلل -فم٣ٌمس 

ش٣م هم١من سم٠مطمر سمًتٔمت٤م َمـ إؽم٣مءسمؽ طمغم يمؽ ٓ سمتٚمـ اظمقتوإن ىمٛم٦م َمًٝمئً 
(2 )

. 

٣م همٙمٔمٙمف يزداد وإَم٣م ٓ يتٚمٛمك أضمدىمؿ اظمقت إَم٣م حمًٛمً » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

ش٣م همٙمٔمٙمف يًتٔمت٤مَمًٝمئً 
(3 )

. 

 ٞمزل زمف هم١من ىم٣من وٓ زمد ٓ يتٚمٛمك أضمدىمؿ اظمقت يمُي  » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل ـ أٞمس وفم 

شرمطمغًما  رم وسمقهمٛمل إذا ىم٣مٞم٦م ايمقهم٣مةطمغًما  ايمٙمٜمؿ أضمٝمٛمل َم٣م ىم٣مٞم٦م احلٝم٣مة : همٙمٝمٗمؾهم٣مفماًل 
(4 )

 . 

 ايعصي١ ملٔ ال ٜأَٔ ع٢ً ْفط٘ عٓد االختالط  فطٌ -11

 :يم٤من ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم سمٞمتف ومج٤مءه اسمٜمف قمٛمر ومٚمام رآه ؾمكٕمد ىمك٤مل :فمـ فم٣مَمر زمـ ؽمٔمد وم٣مل

أٟمزًمك٧م ذم إسمٚمكؽ وهمٜمٛمكؽ وشمريمك٧م اًمٜمك٤مس  :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ ذ هذا اًمرايمك٥م ومٜمكزل وم٘مك٤مل ًمكف

 :ي٘مكقل طاؾمكٙم٧م ؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :يتٜم٤مزقمقن اعمٚمؽ سمٞمٜمٝمؿ وميب ؾمٕمد ذم صدره وىم٤مل

شإن اهلل حي٤م ايمٔمٌد ايمتٗمل ايمٕمٛمل اخلٖمل»
(5 )

. 

َمل٠مَمـ » :ىمك٤مل؟ أي اًمٜم٤مس أومْمؾ ي٤م رؾمكقل اهلل :ىم٤مل رضمؾ وم٣مل: وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

ٔم٤م َمـ ايمُمٔم٣مب ئمٌلد شمؿ رصمؾ َمٔمتزل دم ؾِم » :ىم٤مل ؟صمؿ ُمـ :٤ملىم شجي٣مهد زمٛمٖمًف وَم٣ميمف دم ؽمٌٝمؾ اهلل

شاهلل ويدع ايمٛم٣مس َمـ ذه يتٗمل» :وذم رواي٦م شرزمف
(6 )

 . 
                                                                          

ورواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صكحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مكل يمٚمٝمكؿ قمكـ ـمٚمحك٦م  رواه أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٝمح:( 2)

. وصكححف شهمام زمٝمٛمٜمام أزمٔمد ممل٣م زملكم ايمًلامء وإرض»اد اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم آظمره سمٜمحقه أـمقل ُمٜمف وز

 .( 36:2 واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (،٥483م  إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم

وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص صحٞمص قمغم ذـمٝمام  :رواه أمحد واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وهق أشمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 1)

 .( 4479صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

ٓ يتٚمٛملك أضملدىمؿ اظملقت وٓ »: وذم رواي٦م عمًكٚمؿ (،3793 واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ  (،7919 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 .شاٝمف وإٞمف إذا َم٣مت اٞمٗمْمع فمٚمٙمف وإٞمف ٓ يزيد اظم٠مَمـ فمٚمره إٓ طمغمً يدفمق زمف َمـ ومٌؾ أن يٟمسم

 .( 3791 وُمًٚمؿ  (،1::6 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .اًمٖمٜمل اًمٜمٗمس اًم٘مٜمقع: اًمٖمٜمل أي (،3:76 رواه ُمًٚمؿ ( 5)

ورواه احلك٤ميمؿ سم٢مؾمكٜم٤مد قمكغم ومْمكؾ اجلٝمك٤مد واًمرسمك٤مط،  :سمك٤مب( 2999وُمًٚمؿ   (،3745 رواه اًمٌخ٤مري ( 6)
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يقؾمؽ أن ي٘مقن طمغم َم٣مل اظمًلٙمؿ نملٛمؿ يتٌلع هبل٣م ؾملٔمػ » :طرؾمقل اهلل  ىم٤مل وم٣مل: وفمٛمف 

شاجل٣ٌمل وَمقاومع ايمٗمْمر يٖمر زمديٛمف َمـ ايمٖمتـ
(1 )

. 

رصمؾ ممًؽ فمٛم٣من  :َمـ طمغم َمٔم٣ميش ايمٛم٣مس هلؿ» :أٞمف وم٣مل طفمـ رؽمقل اهلل   أيب هريرة وفمـ

همرؽمف دم ؽمٌٝمؾ اهلل يْمغم فمعم َمتٛمف ىمٙمام ؽمٚمع هٝمٔم٥م أو همزفم٥م ؿم٣مر فمٙمٝمف يٌتٕمل ايمٗمتلؾ أو اظملقت َمٓم٣مٞملف 

َمـ هذه إودي٥م يٗمٝمؿ ايمِملالة ويل٠مي  ورصمؾ دم نمٛمٝمٚم٥م دم رأس ؾمٔمٖم٥م َمـ هذه ايمُمٔمػ أو زمْمـ وادٍ 

شيمٝمس َمـ ايمٛم٣مس إٓ دم طمغمايمزىم٣مة وئمٌد رزمف ضمتك يٟمسمٝمف ايمٝمٗمكم 
(2 )

. 

 أٓ أطمػمىمؿ زمخغم ايمٛم٣مس رصمؾ ممًلؽ زمٔمٛمل٣من همرؽملف دم » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  ازمـ فم٣ٌمس وفمـ 

ؽمٌٝمؾ اهلل أٓ أطمػمىمؿ زم٣ميمذي يتٙمقه رصمؾ َمٔمتزل دم نمٛمٝمٚم٥م يمف ي٠مدي ضمؼ اهلل همٝمٜمل٣م أٓ أطملػمىمؿ زمممل 

شايمٛم٣مس رصمؾ يًٟمل زم٣مهلل وٓ ئمْمل
(3 )

 . 

٣م فملعم اهلل َمـ صم٣مهلد دم ؽملٌٝمؾ اهلل ىمل٣من ول٣مَمٛمً » وم٣مل: طقل اهلل أن رؽم وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ 

٣م فمعم اهلل وَمـ صمٙمس دم ٣م فمعم اهلل وَمـ دطمؾ فمعم إَم٣مَمف ئمزره ىم٣من و٣مَمٛمً ٣م ىم٣من و٣مَمٛمً وَمـ فم٣مد َمريًّم 

ش٣م فمعم اهلل٣م ىم٣من و٣مَمٛمً زمٝمتف مل يٕمت٤م إٞم٣ًمٞمً 
(4 )

 . 

                                                                          

ايمذي جي٣مهد زمٛمٖمًف وَم٣ميمف ورصملؾ » :٤م ىم٤ملأٟمف ؾمئؾ أي اعم١مُمٜملم أيمٛمؾ إيامٟمً  :طف ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل ذـمٝمام إٓ أٟم

 .شئمٌد رزمف دم ؾمٔم٤م َمـ ايمُمٔم٣مب وومد ىمٖمك ايمٛم٣مس ذه

 .هق أقماله٤م ورؤوؾمٝم٤م :ؿمٕمػ اجل٤ٌمل (،7788 رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

 .( :299  رواه ُمًٚمؿ( 1)

: واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وًمٗمٔمف. طمدي٨م طمًـ همري٥م :رواه اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤مل صحٝمح:( 3)

ًٓ »: ظمرج قمٚمٞمٝمؿ وهؿ ضمٚمقس ذم جمٚمس هلؿ وم٘م٤مل طاهلل  أن رؾمقل  :ىمك٤مًمقا ش؟!أٓ أطمػمىمؿ زمخغم ايمٛم٣مس َمٛمز

 ش؟!أٓ أطمػمىمؿ زم٣ميمذي يٙمٝملف ،رصمؾ أطمذ زمرأس همرؽمف دم ؽمٌٝمؾ اهلل ضمتك يٚمقت أو يٗمتؾ» :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل

أٓ  ،اَمرؤ َمٔمتزل دم ؾملٔم٤م يٗملٝمؿ ايمِملالة ويل٠مي ايمزىمل٣مة وئمتلزل ذور ايمٛمل٣مس» :٤ملسمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم :ىمٚمٜم٤م

ورواه اسمكـ أيب اًمكدٟمٞم٤م ذم  شٔمْمللًلٟمل زمل٣مهلل وٓ يُ ايمذي يُ » :سمغم ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م ش؟!أطمػمىمؿ زممم ايمٛم٣مس

ححف . وصك٤م هق واًمٓمؼما) ُمـ طمدي٨م أم ُمٌنم إٟمّم٤مري٦م أـمكقل ُمٜمكفيمت٤مب اًمٕمزًم٦م ُمـ طمديثف ورواه أيًْم 

 .( :367وصحٞمص ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   (،3712وصحٞمص اجل٤مُمع   (،2763إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

أو ىمٕمكد ذم  وقمٜمد اًمٓمكؼما). رواه أمحد واًمٓمؼما) واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف واسمـ طم٤ٌمن واًمٚمٗمظ ًمف صحٝمح:( 1)

إوؾمط ُمكـ طمكدي٨م ورواه اًمٓمؼما) ذم . ومًٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس وهق قمٜمد أيب داود سمٜمحقه سمٞمتف

 ش٣م فمعم اهلل أن يدطمؾ اجلٛم٥مَم٣م َمـ َمًٙمؿ يٚمقت دم واضمدة َمٛمٜمـ إٓ ىم٣من و٣مَمٛمً  طمِم٣مل ؽم٦م  » :قم٤مئِم٦م وًمٗمٔمف ىم٤مل

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ش٣م وٓ ٞمٗمٚم٥مورصمؾ دم زمٝمتف ٓ يٕمت٣مب اظمًٙمٚمكم وٓ جير إيمٝمٜمؿ ؽمخْمً » ومذيمر ُمٜمٝم٤م

 .( 3849  ،(2427اًمؽمهمٞم٥م  
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زمٝمتلف وزم٘ملك فملعم قزمك ظمـ َمٙملؽ يمًل٣مٞمف ووؽملٔمف ؿمُ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ شمقزم٣من 

شطمْمٝمئتف
(1 )

 . 

أَمًلؽ فمٙمٝملؽ يمًل٣مٞمؽ » :ىمك٤مل ؟ُم٤م اًمٜمج٤مة !ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚم٧م :وم٣مل وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

شفمعم طمْمٝمئتؽ ويمٝمًٔمؽ زمٝمتؽ وازمِؽ 
(2 )

 . 

٣م ىمٗمْمع ايمٙمٝمؾ اظمٓمٙمؿ يِملٌح إن زمكم أيدي٘مؿ همتٛمً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب َمقؽمك 

ايمٗم٣مفمد همٝمٜم٣م طمغم َمـ ايمٗم٣م ؿ وايمٗمل٣م ؿ  ،ا٣م ويِمٌح ىم٣مهمرً  َم٠مَمٛمً ا ويٚمز٣م ويٚمز ىم٣مهمرً ايمرصمؾ همٝمٜم٣م َم٠مَمٛمً 

ىمقٞملقا أضملالس » :ىمك٤مل ؟ومكام شم٠مُمرٟمك٤م :ىمك٤مًمقا شهمٝمٜم٣م طمغم َمـ اظم٣مر واظم٣مر همٝمٜم٣م طمغم َمـ ايمًل٣مفمل

شزمٝمقسم٘مؿ
(3 )

. 

 إن ايمًلٔمٝمد » :ي٘مكقل طاهلل ًم٘مكد ؾمكٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  يكؿاو :وفمـ اظمٗمداد زملـ إؽملقد ومل٣مل

وظملـ ازملتقم همِملػم  ،٤م ايمٖملتـٛم لإن ايمًلٔمٝمد ظملـ صُم  ،٤م ايمٖملتـٛم لد ظمـ صُم إن ايمًٔمٝم ،٤م ايمٖمتـٛم  ظمـ صُم 

ش٣مهمقاهً 
(4 )

 . 

 إذا رأيتؿ ايمٛم٣مس » :إذ ذيمر اًمٗمتٜم٦م وم٘م٤مل طسمٞمٜمام ٟمحـ طمقل رؾمقل اهلل  :وم٣مل و رفمٚموفمـ ازمـ 

 :وم٘مٛم٧م إًمٞمف وم٘مٚم٧م :وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف ىم٤مل شومد َمرصم٦م فمٜمقدهؿ وطمٖم٦م أَم٣مٞم٣مهتؿ وىم٣مٞمقا ه٘مذا

ايمزم زمٝمتؽ وازملؽ فملعم ٞمٖمًلؽ »: ىم٤مل؟ -ضمٕمٚمٜمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومداك-ؽ أومٕمؾ قمٜمد ذًم يمٞمػ

واَمٙمؽ فمٙمٝمؽ يم٣ًمٞمؽ وطمذ َم٣م سمٔمرف ودع َم٣م سمٛم٘مر وفمٙمٝمؽ زملٟمَمر طم٣مصل٥م ٞمٖمًلؽ ودع فمٛملؽ أَملر 

شايمٔم٣مَم٥م
(5 )

. 

                                                                          

 (،:4:3. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  ذم إوؾمط واًمّمٖمػم وطمًـ إؾمٜم٤مدهرواه اًمٓمؼما)  ضمًـ:( 2)

 .( 3851وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

رواه اًمؽمُمذي واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٌٞمٝم٘مل يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر قمـ قمكم سمـ يزيد وىمك٤مل  صحٝمح:( 1)

 .( 3517. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ضم٤مُمع اًمؽمُمذي  طمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي

وصككحٞمص اًمؽمهمٞمكك٥م  (،5373. وصككححف إًمٌك٤م) ذم صككحٞمص ؾمككٜمـ أيب داود  رواه أسمككق داود صلحٝمح:( 3)

اًمٌٕمكػم  فمٝمكر هق اًمٙم٤ًمء اًمذي يكم :احلٚمس .وذم هذا اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم اًمّمح٤مح وهمػمه٤م .(3853 

 .اًمداسم٦م اًمزُمقا سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٗمتـ يمٚمزوم احلٚمس ًمٔمٝمر :حت٧م اًم٘مت٥م يٕمٜمل

وصككحٞمص اجلكك٤مُمع  (،5374وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص ؾمككٜمـ أيب داود   .اودرواه أسمككق د صللحٝمح:( 1)

 .يمٚمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتٚمٝمػ وىمد شمقوع ًمإلقمج٤مب سم٤مًمٌمء :٤مواهً . (86:واًمّمحٞمح٦م   (،2748 

(، وصكحٞمص اجلك٤مُمع 5374. صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود  رواه أسمق داود واًمٜمًك٤مئل سم٢مؾمكٜم٤مد طمًكـ صحٝمح:( 5)

 شطمٖمل٦م أَم٣مٞمل٣مهتؿ» :ومًدت واًمٔم٤مهر أن ُمٕمٜمك ىمقًمكف :أيُمرضم٧م . (316واًمّمحٞمح٦م   (،681(،  674 
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 فطٌ ايعباد٠ يف اهلسز ٖٚٛ االختالط ٚايفنت ٚحنٖٛا -11
شاهلرج ىمٜمجرة إرم ايمٔم٣ٌمدة دم» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل فمـ َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر 

(1 )
. 

                                                                          

 .ىمٚم٧م ُمـ ىمقهلؿ ظمػ اًم٘مقم أي ىمٚمقا واهلل أقمٚمؿ :أي

 سم٤مب ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة ذم اهلرج.( 3:59ُمًٚمؿ  رواه ( 2)
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 فطٌ اهلذس٠ يف ضبٌٝ اهلل -12

ۇئ ۇئÁ﴿ :ومللل٣مل اهلل سمٔمللل٣ملم
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی   (2)

 .[10]ايمتقزم٥م: ﴾ی ی ی جئ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ ووملللل٣مل سمٔملللل٣ملم:

  .[200ايمٛم٣ًمء:] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

. وُمتإًًم٤م ُمْمٓمَرسًم٤م إرض ذم جيد ؾمٌٞمٚمف ذم ه٤مضمر ـُم أن أظمؼمَ  اهلل إن :ايمْمػمي صمٔمٖمر أزمق ٣ملوم

 اهلكؿِّ  وٞمؼ ُمـ اًمًٕم٦م ومٞمف ويدظمؾ اًمٗم٘مر، ُمـ واًمٖمٜمك اًمرزق، ذم اًمًٕم٦م ،شاًمًٕم٦م» ذم يدظمؾ وىمد

 ،شاًمًكٕم٦م» ُمٕمك٤م) ُمكـ ذًمؽ وهمػم سمٛمٙم٦م، اعمنميملم ُمـ سم٤مهلل اإليامن أهؾ ومٞمف يم٤من اًمذي واًمٙمرب

ْوح سمٛمٕمٜمك هل اًمتل  اعمنمكيملم فَمْٝمري سملم سمٛم٘م٤مُمٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم اهلل يمره ُم٤م ُمٙمروهِ  ُمـ واًمٗمَرج اًمرا

 اًمتكل شاًمًكٕم٦م» ُمٕمك٤م) سمٕمكض ،شوؾمٕم٦م» :سم٘مقًمف لقمٜم أٟمف قمغم ِدًٓم٦م اهلل يْمع ومل. ؾمٚمٓم٤مهنؿ وذم

وح :سمٛمٕمٜمك هل اًمتل شاًمًٕم٦م»ُمٕم٤م) ومٙمؾ. وصٗمٜم٤م  اًمٕمكٞمش، وكٞمؼ ُمكـ ومٞمف يم٤مٟمقا مم٤م واًمٗمرج اًمرا

 وومكراق شمقطمٞمكده وإظمكالص سم٤مهلل اإليامن ٝم٤مرإفم سمتٕمّذر اًمّمدر ووٞمؼ اًمنمك، أهؾ ضِمقار وهمؿ

ذًمؽ ذم داظمٌؾ  وأهل٦م، إٟمداد
(2)

.   

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ :ووم٣مل سمٔمل٣ملم

 .[71إٞمٖم٣مل:] ﴾ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ

وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي
(3 )

 :أُمقروم٤مؾمؿ اهلجرة ي٘مع قمغم  ،اعمج٤موم٤مة واًمؽمك :أصؾ اعمٝم٤مضمرة :

 ومٗمكروا  ،طحلٌِم٦م طملم آذى اعمنميمقن رؾمكقل اهلل ُمـ ُمٙم٦م إمم ا هجرة اًمّمح٤مسم٦م  إولم:

  .ىم٤مًمف اًمٌٞمٝم٘مل ،ويم٤مٟم٧م هذه سمٕمد اًمٌٕمث٦م سمخٛمس ؾمٜملم ،ُمٜمف إمم اًمٜمج٤مر

ويم٤من جي٥م قمغم  ،ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ويم٤مٟم٧م هذه سمٕمد اًمٌٕمث٦م سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م اهلجرة ايمث٣مٞمٝم٥م:

ن اهلجرة يم٤مٟم٧م واضمٌك٦م وأـمٚمؼ مج٤مقم٦م أ ،إمم اعمديٜم٦م طيمؾ ُمًٚمؿ سمٛمٙم٦م أن هي٤مضمر إمم رؾمقل اهلل 

وإٟمكام اًمقاضمك٥م اهلجكرة  ،وهذا ًمٞمس قمغم إـمالىمف وم٢مٟمف ٓ ظمّمقصٞم٦م ًمٚمٛمديٜم٦م،ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م

                                                                          

 وهجكرهؿ قمكٜمٝمؿ، وظمرضمكقا شمريمكقهؿ: يٕمٜمكل ودورهكؿ، وقمِمػمهتؿ ىمقُمٝمؿ هجروا: يٕمٜمل ،شوه٣مصمروا»( 2)

 .( 25/89شمٗمًػم اًمٓمؼمي   - وقمِمػمهتؿ ىمقُمٝمؿ

 .( 224/:شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( 1)

 .2533اًمٓمٌٕم٦م إومم  –ُمٙمت٦ٌم اًمّمٗم٤م  .ط( 25-22ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي  ص:( 3)
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 .طإمم رؾمقل اهلل 

يٜم٘مًكؿ إمم ؾمكت٦م  :ومك٤مٕول ٤م،وـمٚمًٌ  ٤ماًمذه٤مب ذم إرض هرسمً  ىمًؿ اًمٕمٚمامء  وم٣مل ازمـ ايمٔمريب:

  :أىم٤ًمم

اًمتكل اٟم٘مٓمٕمك٧م و ،سم٤مىمٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اخلروج ُمـ دار احلرب إمم دار اإلؾمالم وهل إول:

  .طمٞم٨م يم٤من ط. هل اًم٘مّمد إمم رؾمقل اهلل شٓ هجرة زمٔمد ايمٖمتح»: طسم٤مًمٗمتص ذم ىمقًمف 

ٓ حيكؾ ٕطمكد أن  :ي٘مكقل ٤مؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙمً  :ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،اخلروج ُمـ أرض اًمٌدقم٦م ايمث٣مين:

٥مُّ  ًَ  ومٞمٝم٤م اًمًٚمػ.  ي٘مٞمؿ سم٠مرض ُي

 رام، وم٢من ـمٚم٥م احلالل ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ. اخلروج ُمـ أرض يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م احل ايمث٣ميم٧م:

ومك٢مذا ظمٌمك قمكغم  ،وذًمؽ ومْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أرظمص ومٞمف ،اًمٗمرار ُمـ إذي٦م ذم اًمٌدن :ايمرازمع

 ،واًمٗمرار سمٜمٗمًف خيٚمّمٝم٤م ُمـ ذًمؽ اعمحكذور ،ٟمٗمًف ذم ُمٙم٤من وم٘مد أذن اهلل شمٕم٤ممم ًمف ذم اخلروج قمٜمف

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ﴿:ىمقُمكف وم٘مك٤ملوأول ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م ظم٤مف ُمكـ 

   ﴾مب ىب يب جت﴿ :قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم اوىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼمً  .[16ايمٔمٛم٘مٌقت:]

 . [12ايمٗمِمص:]

رٟمٞملم ًمٚمٕمُ  طوىمد أذن  ،إمم إرض اًمٜمزه٦م ،اخلروج ظمقف اعمرض ذم اًمٌالد اًمقمخ٦م اخل٣مَمس:

   .رجٛمُ كذم ذًمؽ طملم اؾمتقمخقا اعمديٜم٦م أن خيرضمقا إمم اًم

 إذي٦م ذم اعم٤مل، وم٢من طمرُم٦م ُم٤مل اعمًٚمؿ يمحرُم٦م دُمف.  ُمـ ٤ماخلروج ظمقومً  :ايم٣ًمدس

وـمٚم٥م اًمكديـ يٜم٘مًكؿ إمم  ،ـمٚم٥م ديـ وـمٚم٥م دٟمٞم٤م :وم٢مٟمف يٜم٘مًؿ إمم قمنمة ،وأُم٤م ىمًؿ اًمٓمٚم٥م

  :شمًٕم٦م أٟمقاع

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ :ؼمة ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤مممؾمٗمر اًمٕمِ  :إول

  .. وىمد ـم٤مف ذو اًم٘مرٟملم ذم اًمدٟمٞم٤م ًمػمى قمج٤مئٌٝم٤م[9 ايمروم:]

 .ؾمٗمر احل٩م يمث٣مين:ا

 ؾمٗمر اجلٝم٤مد. ايمث٣ميم٧م:

 ؾمٗمر اعمٕم٤مش.  ايمرازمع:

ڄ ﴿ :وهكق ضمك٤مئز ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم ،ؾمٗمر اًمتج٤مرة واًمٙم٥ًم اًمزائكد قمكغم اًم٘مكقت اخل٣مَمس:

 . [298ايمٌٗمرة: ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

   .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ :ايم٣ًمدس
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شايمرضم٣مل إٓ إلم شمالشم٥م َم٣ًمصمد ُمد  ٓ سمُ » :طىمّمد اًمٌ٘م٤مع اًمنميٗم٦م، ىم٤مل  ايم٣ًمزمع:
(1 )

 . 

  .ىمّمد اًمثٖمقر ًمٚمرسم٤مط هب٤م ايمث٣مَمـ:

زار رصمؾ أطًم٣م يمف دم ومري٥م، همٟمرؽمؾ اهلل َمٙمً٘م٣م فمعم »: طىم٤مل  ،زي٤مرة اإلظمقان ذم اهلل شمٕم٤ممم ايمت٣مؽمع:

؟ وم٣مل: أريد أطًم٣م رم دم هذه ايمٗمري٥م، همٗم٣مل: هؾ يمف فمٙمٝمؽ َملـ ٞمٔمٚمل٥م سم٠مدهيل٣م أيـ سمريد َمدرصمتف. همٗم٣مل:

شهم١مين رؽمقل اهلل إيمٝمؽ زمٟمن اهلل أضمٌؽ ىمام أضمٌٌتف وم٣مل: ٓ، إٓ أٞمٛمل أضمٌف دم اهلل سمٔم٣ملم وم٣مل:
(2 )

 . 

  .ًمٞمتٕمٚمٛمقا اًمنمائع ويرضمٕمقا إمم ىمقُمٝمؿ ومٞمٕمٚمٛمقهؿ ط هجرة اًم٘م٤ٌمئؾ إمم رؾمقل اهلل ايمث٣ميمث٥م:

  .صمؿ يرضمع إمم ىمقُمف ط هجرة ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ًمٞم٠مي اًمٜمٌل ايمرازمٔم٥م:

ىم٤مل  ،ًمٚمٛمًٚمؿ اإلىم٤مُم٦م سمدار اًمٙمٗمر ؾُّ ومال حي ،اهلجرة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر إمم سمالد اإلؾمالم اخل٣مَم٥ًم:

ٕن اعمٙمك٤من  ;مل جيز ًمكف أن هيك٤مضمر ،إفمٝم٤مر ديٜمف فوأُمٙمٜم ،وم٢من ص٤مر ًمف هب٤م أهؾ وقمِمػمة :اعم٤موردي

  .اًمذي هق ومٞمف ىمدر دار إؾمالم

وومٞمام  ،وهل ُمٙمروه٦م ذم اًمثالصم٦م ،سمٖمػم ؾم٥ٌم ذقمل ،هجرة اعمًٚمؿ أظم٤مه ومقق صمالصم٦مايم٣ًمدؽم٥م: 

 زاد طمرام إٓ ًميورة. 

 ﴾ڤ ڤ ڦ ﴿: هجرة اًمزوج اًمزوضم٦م إذا حت٘مكؼ ٟمِمكقزه٤م ىمك٤مل شمٕمك٤ممم ٣ًمزمٔم٥م:ايم

  .وضمقاب اًمًالم واسمتداؤه واًمٙمالم،،. وُمـ ذًمؽ هجرة أهؾ اعمٕم٤ميص ذم اعمٙم٤من[31ايمٛم٣ًمء:]

 اهلجر.  وهل أقمؿا  ،هجرة ُم٤م هنك اهلل قمٜمفايمث٣مَمٛم٥م: 

ومًٌكط اسمًكط يٛمٞمٜمكؽ ومألسم٤ميٕمكؽ  :وم٘مٚم٧م طأشمٞم٧م اًمٜمٌل » :وم٣مل وفمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

سمُملؼمط » :ىمك٤مل ،أردت أن أؿمكؽمط :ىمٚمك٧م ش؟!َم٣م يمؽ ي٣م فمٚمرو» :وم٘مٌْم٧م يدي وم٘م٤مل :يٛمٞمٜمف ىم٤مل

أَم٣م فمٙمٚم٦م أن اإلؽمالم هيدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمف وأن اهلجرة هتدم َمل٣م ىمل٣من » :أن يٖمٗمر زم ىم٤مل: ىمٚم٧م ش؟َم٣مذا

ش؟ومٌٙمٜم٣م وأن احل٨م هيدم َم٣م ىم٣من ومٌٙمف
(3 )

 . 

 ٥من همٝمٚمـ ىمل٣من وملٌٙم٘مؿ رصملؾ ومتلؾ سمًلٔمىم٣م»: ىم٤مل طأن ٟمٌل اهلل  :فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري و

 ًً إٞملف ومتلؾ سمًلٔم٥م وسمًلٔمكم  :فمعم راه٤م همٟمسم٣مه همٗم٣مل ل  ٣م همًٟمل فمـ أفمٙمؿ أهؾ إرض همُد وسمًٔمكم ٞمٖم

 ًً فمعم رصمؾ  ل  ؾ زمف َم٣م ٥م شمؿ ؽمٟمل فمـ أفمٙمؿ أهؾ إرض همُد ٓ همٗمتٙمف هم٘مٚم   :همٗم٣مل ؟٣م همٜمؾ يمف َمـ سمقزم٥مٞمٖم

                                                                          

 سم٤مب ؾمكٗمر اعمكرأة ُمكع حمكرم إمم طمك٩م  ( 938سم٤مب ُمًجد سمٞم٧م اعم٘مدس، وُمًٚمؿ  ( :224رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

  ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.وهمػمه 

 سم٤مب ذم ومْمؾ احل٥م ذم اهلل.( 3678 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

 سم٤مب يمقن اإلؾمالم هيدم ُم٤م ىمٌٚمف ويمذا اهلجرة واحل٩م.( 232رواه ُمًٚمؿ  ( 3)
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ٞمٔمؿ وَمـ حيقل زمٝمٛملف وزملكم ايمتقزمل٥م اٞمْمٙملؼ إلم  :همٗم٣مل ؟إٞمف ومتؾ َم٣م ٥م ٞمٖمس همٜمؾ يمف َمـ سمقزم٥م :فم٣ممل همٗم٣مل

٣م ئمٌدون اهلل هم٣مفمٌد اهلل َمٔمٜمؿ وٓ سمرصمع إلم أروؽ هم١مهن٣م أرض ؽملقء أرض ىمذا وىمذا هم١من هب٣م أٞم٣مؽًم 

ضمتك إذا ٞمِمػ ايمْمريؼ أسم٣مه اظمقت هم٣مطمتِمٚم٦م همٝمف َمال ٘م٥م ايمرمح٥م وَمال ٘م٥م ايمٔمذاب همٗم٣ميمل٦م  ٞمْمٙمؼ٣مهم

همٟمسمل٣مهؿ  وملط  طمغًما  إٞمف مل ئمٚمؾ :هلل ووم٣ميم٦م َمال ٘م٥م ايمٔمذاب زمٗمٙمٌف إلم ا٣م َمٗمٌاًل صم٣مء سم٣م ًٌ  :َمال ٘م٥م ايمرمح٥م

ومٝمًقا َم٣م زمكم إروكم هم١ملم أيلتٜمام ىمل٣من أدٞملك همٜملق يملف  :َمٙمؽ دم صقرة آدَمل همجٔمٙمقه زمٝمٛمٜمؿ همٗم٣مل

ذيمر  :وم٘م٤مل احلًـ :ىم٤مل ىمت٤مدة شهمٗم٣مؽمقه همقصمدوه أدٞمك إلم إرض ايمتل أراد همٗمٌّمتف َمال ٘م٥م ايمرمح٥م

ّمدرهًمٜم٤م أٟمف عم٤م أشم٤مه اعمقت ٟم٠مى سم
(1 )

. 

وم٘مك٤مل ُمٕم٤مويك٦م  شٓ سمٛمٗمْمع اهلجرة َم٣م دام ايمٔمدو يٗم٣مسمؾ» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  زمـ ايمًٔمدياوفمـ 

إن اهلجرة طمِملٙمت٣من »ىم٤مل:  طوقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إن اًمٜمٌل 

يمتقزمل٥م إضمدامه٣م إن هتجر ايمًٝمئ٣مت وإطمرى إن هت٣مصمر إلم اهلل ورؽمقيمف وٓ سمٛمٗمْمع اهلجرة َم٣م سمٗمٌٙم٦م ا

وٓ سمزال ايمتقزم٥م َمٗمٌقيم٥م ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس َمـ اظمٕمرب هم١مذا ؿمٙمٔم٦م ؿمٌع فمعم ىمؾ ومٙم٤م زمام همٝمف وىمٖمك 

شايمٛم٣مس ايمٔمٚمؾ
(2 )

. 

إن ايمُملٝمْم٣من ومٔملد ٓزملـ آدم »: ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل هم٣مىمف أيب وفمـ ؽمػمة زمـ 

ؽ همٔمِم٣مه همٟمؽمٙمؿ شمؿ زمٟمؿمرومف همٗمٔمد يمف زمْمريؼ اإلؽمالم همٗم٣مل سمًٙمؿ وسمذر ديٛمؽ وديـ آزم٣م ؽ وآزم٣مء آزم٣م 

ومٔمد يمف زمْمريؼ اهلجرة همٗم٣مل هت٣مصمر وسمدع أروؽ وؽمامءك وإٞمام َمثؾ اظمٜم٣مصمر ىمٚمثؾ ايمٖمرس دم ايمْمقل 

همٔمِم٣مه همٜم٣مصمر شمؿ ومٔمد يمف زمْمريؼ اجلٜم٣مد همٗم٣مل جت٣مهد همٜمق صمٜمد ايمٛمٖمس واظم٣مل همتٗم٣مسملؾ همتٗمتلؾ همتلٛم٘مح 

٣م  اظمرأة ويٗمًؿ اظم٣مل همٔمِم٣مه همج٣مهد همٚمـ همٔمؾ ذيمؽ ىم٣من  طمٙمف اجلٛم٥م وَمـ ومتلؾ ىمل٣منفمعم اهلل أن يدضمٗم 

٣م  ٣م  فمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م وإن نمر  ىم٣منضمٗم  ٣م  فمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م وإن وومِمتف دازمتف ىم٣منضمٗم  ضمٗم 

شفمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م
(3 )

.   

 فطٌ ايػسبا٤ يف غسب١ اإلضالّ - 13

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ        ۉ﴿ ووملللقل اهلل سمٔمللل٣ملم:

 .[226 هقد:] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ

                                                                          

 . واًمٚمٗمظ ًمف.ىمتٚمف رَ ثُ سم٤مب ىمٌقل شمقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ وإن يمَ ( 3877وُمًٚمؿ  ( 4394رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 ٜم٤مده طمًـ.: إؾمإرٟم٤مؤوطؿمٕمٞم٥م  وىم٤مل اًمِمٞم:( 2/2782رواه أمحد ذم اعمًٜمد رىمؿ:   ضمًـ:( 1)

( 4245، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمٜم٤ًمئل  رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل :صحٝمح( 3)

 .( :3:8واًمّمحٞمح٦م   (،2763وصحٞمص اجل٤مُمع  
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ًٌل٣م ىملام زملدأ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة  ًٌل٣م وؽملٝمٔمقد نمري زملدأ اإلؽملالم نمري

شهمْمقزمك يمٙمٕمرزم٣مء
(1 )

. 

ًٌ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ ازمـ فمٚمرو ًٌلإن اإلؽمالم زمدأ نمري ٣م ىملام زملدأ وهلق ٣م وؽمٝمٔمقد نمري

شيٟمرز زمكم اظمًجديـ ىمام سمٟمرز احلٝم٥م دم صمحره٣م
(2 )

 . 

ؿملقزمك ظملـ أدرىمٛملل وآَملـ يب وؿملقزمك ظملـ مل » :طل رؾمكقل اهلل ىمك٤م :وم٣مل  فمـ أيب هريرة

شيدرىمٛمل شمؿ آَمـ يب
(3 )

. 

ؿمقزمك ظمـ رآين وآَملـ يب وؿملقزمك ظملـ رأى َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ فمٌداهلل زمـ زمن

شرآين وظمـ رأى َمـ رأى َمـ رآين وآَمـ يب ؿمقزمك هلؿ وضمًـ َمآب
(4 )

. 

وُمـ اًمٖمرسم٤مء ي٤م رؾمقل  :ىمٞمؾ شؿمقزمك يمٙمٕمرزم٣مء» :طهلل ىم٤مل رؾمقل ا وم٣مل:  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

شٞم٣مس ص٣محلقن ومٙمٝمؾ دم ٞم٣مس ؽمقء ىمثغم َمـ ئمِمٝمٜمؿ أىمثر ممـ يْمٝمٔمٜمؿ» :ىم٤مل ؟!اهلل
(5 )

 . 

هللل َملل٣م أٞملل٣م فمٙمٝمللف » :وذم روايكك٦م شوهللل اجلامفملل٥م» دم صللٖم٥م ايمٖمروملل٥م ايمٛم٣مصمٝملل٥م: طوومللد وملل٣مل 

شوأصح٣ميب
(6)

 :طا ًم٘مقًمكف يمثر ُمٜمٝمؿ ؾمقادً ن يم٤مٟمقا أإومال ييهؿ طمٞمٜمئذ خم٤مًمٗم٦م ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ و. 

ٓ سمزال ؿم٣م ٖم٥م َمـ أَمتل ـمل٣مهريـ فملعم احللؼ ٓ ييلهؿ َملـ طملذهلؿ ضمتلك يلٟمي أَملر اهلل وهلؿ »

شىمذيمؽ
(7)

 . 

  .وم٤معم١مُمـ ٓ يًتقطمش ُمـ ىمٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم قمغم ـمريؼ اهلدى وٓ ييه يمثرة اعمخ٤مًمٗملم
                                                                          

ورواه أمحد ُمـ طمدي٨م اسمكـ ٤م وإٟمف ي٠مرز سملم اعمًجديـ، سم٤مب سمٞم٤من أن اإلؾمالم سمدأ همريًٌ ( 256 رواه ُمًٚمؿ ( 2)

وًمٚمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م  .شهمًد ايمٛم٣مس اايمٛمزاع َمـ ايمٗم٣ٌم ؾ وايمذيـ يِمٙمحقن إذ»٤مء؟ ىم٤مل: ُمًٕمقد ومٞمف: ُمـ اًمٖمرسم

 .شهمْمقزمك يمٙمٕمرزم٣مء ايمذيـ يِمٙمحقن َم٣م أهمًد ايمٛم٣مس َمـ ؽمٛمتل»قمـ ضمده  فيمثػم سمـ قمٌد اهلل قمـ أسمٞم

 .( 257 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

 .( 4:33صحٞمص اجل٤مُمع   أظمرضمف اسمـ اًمٜمج٤مر، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٝمح:( 3)

 .( 4:37صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم، وصححف إًم٤ٌم) ذم  :صحٝمح( 1)

وصكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م  (،4:32، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  واه أمحكد واًمٓمكؼما)ر صحٝمح:( 5)

 .( :272واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (،4299 

وهكل -ع اًمرواي٦م إومم رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف قمـ اسمـ قمٛمرو واًمٓمؼما) وهمػمه قمـ أٟمس وهق خمرج ُم ضمًـ:( 6)

أٓ إن َملـ ىمل٣من وملٌٙم٘مؿ َملـ أهلؾ ايم٘متل٣مب »: (315 طمكدي٨م ٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ٚمؾمٚمًاٟمٔمر  -صحٞمح٦م

اهمؼمومقا فمعم شمٛمتكم وؽمٌٔمكم َمٙم٥م وإن هذه اظمٙم٥م ؽمتٖمؼم  فمعم شمالث وؽمٌٔمكم شمٛمت٣من وؽمٌٔمقن دم ايمٛم٣مر وواضملدة دم اجلٛمل٥م 

 .( 57، واٟمٔمر صالة اًمٕمٞمديـ ذم اعمّمغم ص  شهل َم٣م أٞم٣م فمٙمٝمف وأصح٣ميب». وذم رواي٦م: شوهل اجلامفم٥م

 .شٓ سمزال ؿم٣م ٖم٥م َمـ أَمتل ـم٣مهريـ» :سم٤مب( 2:31رواه ُمًٚمؿ  ( 7)
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وم٣مل اإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل
(1 )

أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ىمٚمٞمكؾ  أن أهؾ احلؼ ذم ضمٜم٥م :وهذه ؾمٜم٦م اهلل ذم اخلٚمؼ :

ۆئ ۈئ ﴿وىمقًمكف: . [203يقؽملػ:] ﴾خب مب ىب يب جت حت خت ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

-ُمـ قمقد وصكػ اًمٖمرسمك٦م إًمٞمكف  طوًمٞمٜمجز اهلل ُم٤م وقمد سمف ٟمٌٞمف  [23ؽمللٌٟم:] ﴾ۈئ ېئ ېئ

ًٌل» :طىمقًمف  يمام ذم -يٕمٜمل اإلؾمالم ًٌلزمدأ اإلؽملالم نمري ًٌل٣م وؽملٝمٔمقد نمري ٣م همْملقزمك ٣م ىملام زملدأ نمري

ا ُمع وم٘مد إهؾ أو ىمٚمتٝمؿ وذًمؽ طمكلم يّمكػم اعمٕمكروف ُمٜمٙمكرً  وم٢من اًمٖمرسم٦م ٓ شمٙمقن إٓ شيمٙمٕمرزم٣مء

٤م وشمّمػم اًمًٜم٦م سمدقم٦م واًمٌدقم٦م ؾمٜم٦م ومٞم٘م٤مم قمغم أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمؽمي٨م واًمتٕمٜمٞمكػ يمكام واعمٜمٙمر ُمٕمروومً 

 ًٓ ٤م ُمـ اعمٌتدع أن دمتٛمع يمٚمٛم٦م اًمْمالل ويك٠مسمك اهلل أن دمتٛمكع  ي٘م٤مم قمغم أهؾ اًمٌدقم٦م ـمٛمٕمً يم٤من أو

٤م سمؾ ٓ سمد أن ق يمٚمٝم٤م قمغم يمثرهت٤م قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م قم٤مدة وؾمٛمٕمً طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م ومال دمتٛمع اًمٗمر

شمث٧ٌم مج٤مقم٦م أهؾ اًمًٜم٦م طمتك ي٠مي أُمر اهلل همػم أهنؿ ًمٙمثرة ُم٤م شمٜم٤موؿمٝمؿ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م وشمٜم٤مصكٌٝمؿ 

اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء اؾمتدقم٤مء إمم ُمقاوم٘متٝمؿ ٓ يزاًمقن ذم ضمٝم٤مد وٟمزاع وُمداومٕم٦م وىمراع أٟمك٤مء اًمٚمٞمكؾ 

أؾمك٠مل اهلل شمٕمك٤ممم أن  . هلؿ إضمر اجلزيؾ ويثٞمٌٝمؿ اًمثكقاب اًمٕمٔمكٞمؿواًمٜمٝم٤مر وسمذًمؽ يْم٤مقمػ اهلل

يثٌتٜم٤م قمغم اًمًٜم٦م ويٛمٞمتٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م
(2 )

. 

 ايبدعايػسبا٤ ِٖ املتُطهٕٛ بايط١ٓ عٓد ظٗٛز 
ذات يكقم صمكؿ أىمٌكؾ قمٚمٞمٜمك٤م سمقضمٝمكف  طصغم سمٜمك٤م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل  ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م وفمـ

يمك٠من  !يك٤م رؾمكقل اهلل :٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب وم٘م٤مل رضمؾومققمٔمٜم٤م ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م ذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن ووضمٚم

٣م هم١مٞمف َمـ ا ضمٌُمٝم  أوصٝم٘مؿ زمتٗمقى اهلل وايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م وإن ىم٣من فمًٌد : »هذه ُمققمٔم٦م ُمقدع وم٠موصٜم٤م ىم٤مل

ا همٔمٙمٝم٘مؿ زمًٛمتل وؽمٛم٥م اخلٙمٖم٣مء ايمراؾمديـ اظمٜمديكم متًل٘مقا هبل٣م وفمّملقا ٣م ىمثغمً ئمش َمٛم٘مؿ يرى اطمتالهمً 

شَمقر هم١من ىمؾ حمدشم٥م زمدفم٥م وىمؾ زمدفم٥م واليم٥مفمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمٛمقاصمذ وإي٣مىمؿ وحمدشم٣مت إ
(3 )

 . 

٤م ا ومك٢من أظمكذشمؿ يٛمٞمٜمًك٤م سمٕمٞمدً اؾمت٘مٞمٛمقا وم٘مد ؾمٌ٘متؿ ؾمٌ٘مً  !ي٤م ُمٕمنم اًم٘مراء» وم٣مل:وفمـ ضمذيٖم٥م 

 ًٓ ًٓ وؿمام شا سمٕمٞمدً  ًم٘مد وٚمٚمتؿ وال
(4 )

 . 
                                                                          

 .( 23 - 2/22  ًمٚمِم٤مـمٌل شآقمتّم٤مم» اٟمٔمر( 2)

 .حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم) ًمٚمِمٞم:( 59، 58ص   صالة اًمٕمٞمديـ ذم اعمّمغم هل اًمًٜم٦م اٟمٔمر( 1)

وصكححف إًمٌك٤م) ذم  واسمكـ ُم٤مضمكف إٓ أهنكام مل يكذيمرا اًمّمكالة.اًمؽمُمذي ورواه أمحد وأسمق داود  صحٝمح:( 3)

 .( 276واعمِمٙم٤مة   (،3846واًمّمحٞمح٦م   (،:365وصحٞمص اجل٤مُمع  ( 5718صحٞمص أيب داود  

وُمـ هٜم٤م ىم٤مل ؿمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمك٦م رمحكف . طىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل سم٤مب آ( 7964رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 =اوم٤مطمٗمظ هذا وم٢مٟمف ه٤مم ضمد  ( دات اعمٜمع إٓ ًمٜمص وذم اًمٕم٤مدات اإلسم٤مطم٦م إٓ ًمٜمص٤مًٌمٕم إصؾ ذم ا اهلل شمٕم٤ممم:
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إن اهلل اضمتجز ايمتقزم٥م فمـ ص٣مضم٤م ىمؾ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ ايمٛمقاس زمـ ؽمٚمٔم٣من 

شزمدفم٥م
(1 )

. 

 وفملـ صمٛمٌتلل ٣م َمًلتٗمٝماًم  ساؿًملضب اهلل َملثاًل » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  ـ ازمـ َمًٔمقد وفم

 :يٗملقل ايمٌماط ؽمقران همٝمٜمام أزمقاب َمٖمتح٥م وفمعم إزمقاب ؽمتقر َمرطم٣مة وفمٛمد رأس ايمٌملاط داعٍ 

َملـ سمٙملؽ ؾملٝمًئ٣م  فمٌلد أن يٖملتح ؿ  اؽمتٗمٝمٚمقا فمعم ايمٌماط وٓ سمٔمقصمقا وهمق  ذيمؽ داع يدفمق ىمٙمام هَ 

أن ايمٌماط هق اإلؽملالم » . صمؿ ومنه وم٠مظمؼمشٓ سمٖمتحف هم١مٞمؽ إن سمٖمتحف سمٙمجف !وحيؽ :إزمقاب وم٣مل

ضمدود اهلل وأن ايمدافمل فمعم رأس ايمٌماط هلق  :وأن إزمقاب اظمٖمتح٥م حم٣مرم اهلل وأن ايمًتقر اظمرطم٣مة

شايمٗمرآن وأن ايمدافمل َمـ همقومف وافمظ اهلل دم ومٙم٤م ىمؾ َم٠مَمـ
(2 )

. 

ـْ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر  اَمفَم٥مَ  هَم٣مَرَ   ََم ا اجْلَ ـْ  اإِلؽْماَلمِ  ِرزْمَٗم٥مَ  طَمَٙمعَ  هَمَٗمْد  ؾِمػْمً  َِم

ش فُمٛمُِٗمفِ 
(3 )

ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمجٚمس قمغم سمك٤مب  فؾمٛمٕم٧م أيب حيدث قمـ أسمٞم» قمٛمرو سمـ حيٞمك، ىم٤مل: قمـ .

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىمٌؾ صالة اًمٖمداة، وم٢مذا ظمرج ُمِمٞمٜم٤م ُمٕمكف إمم اعمًكجد، ومج٤مءٟمك٤م أسمكق ُمقؾمكك 

؟ ىمٚمٜم٤م: ٓ، ومجٚمس ُمٕمٜم٤م، ومٚمكام ظمكرج ىمك٤مل: يك٤م أسمك٤م قمٌكد رج أسمق قمٌد اًمرمحـؿمٕمري وم٘م٤مل: أظمإ

ا، ىم٤مل: ومكام هكق؟ وم٘مك٤مل: إن ومل أر واحلٛمد هلل إٓ ظمػمً  ا أٟمٙمرشمف،اًمرمحـ إ) رأي٧م ذم اعمًجد أُمرً 

٤م يٜمتٔمرون اًمّمالة، ذم يمؾ طمٚم٘مك٦م رضمكؾ ٤م ضمٚمقؾًم ٤م طمٚم٘مً همِم٧م ومًؽماه ىم٤مل: رأي٧م ذم اعمًجد ىمقُمً 

ل: يمؼموا ُم٤مئ٦م، ومٞمٙمكؼمون ُم٤مئك٦م، ومٞم٘مكقل: هٚمٚمكقا ُم٤مئك٦م، ومٞمٝمٚمٚمكقن ُم٤مئك٦م، وذم أيدهيؿ طمَم ومٞم٘مق

٤م، أٟمتٔمر أُمكرك ومٞم٘مقل: ؾمٌحقا ُم٤مئ٦م ومٞمًٌحقن ُم٤مئ٦م، ىم٤مل: ومامذا ىمٚم٧م هلؿ؟ ىم٤مل: ُم٤م ىمٚم٧م هلؿ ؿمٞمئً 

ىم٤مل: أومال أُمرهتؿ أن يٕمدوا ؾمٞمئ٤مهتؿ ووٛمٜم٧م هلؿ أن ٓ يْمٞمع ُمكـ طمًكٜم٤مهتؿ رء؟ صمكؿ ُم٣مك 

ًمقا ًمف: طمَم ٟمٕمد سمف اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمص، ىم٤مل: ومٕمدوا طمتك أشمك طمٚم٘م٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ ىم٤م

ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ وم٠مٟم٤م و٤مُمـ أن ٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ رء، وحيٙمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد! ُم٤م أهع هٚمٙمكتٙمؿ! 

، وآٟمٞمتكف مل شمٙمنك، واًمكذي ُمتقاومرون، وهذه صمٞم٤مسمكف مل شمٌكؾا  طه١مٓء صح٤مسم٦م ٟمٌٞمٙمؿ رؾمقل اهلل 

ٚم٦م حمٛمد أو ُمٗمتتحق سم٤مب والًم٦م، ىمك٤مًمقا: واهلل يك٤م أسمك٤م ٟمٗمز سمٞمده إٟمٙمؿ ًمٕمغم ُمٚم٦م هل أهدى ُمـ ُم

طمكدصمٜم٤م أن  طقمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم ىم٤مل: ويمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم مل يّمكٌف إن رؾمكقل اهلل 

                                                                          

 .( 38.اًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ًمألًم٤ٌم). ص: ي٤ًمقمدك قمغم اؾمتٌّم٤مر احلؼ ومٞمام اظمتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس=

 .( 2731اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح:( 2)

 .( 3459صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ذم وصححف إًم٤ٌم). اواًمٌزار خمتًٍم  رواه رزيـ وأمحد صحٝمح:( 1)

 .(5869وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أمحد وأسمق داود.  صحٝمح:( 3)
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 :قمٛمرو سمـ ؾمكٚمٛم٦م ؿ اهلل ًمٕمؾ أيمثرهؿ إٓ ُمٜمٙمؿ وم٘م٤ملياون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ، وؤي٘مر ٤مىمقُمً 

روان ُمع اخلقارجرأيٜم٤م قم٤مُم٦م أوًمئؽ يٓم٤مقمٜمقٟمٜم٤م يقم اًمٜمٝم
(1)

. 

صمكؿ ظمكط  شهذا ؽمٌٝمؾ اهلل» :٤م صمؿ ىم٤ملظمٓم   طظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  :وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد وم٣مل

: صمؿ ىمكرأ شهذه ؽمٌؾ فمعم ىمؾ ؽمٌٝمؾ َمٛمٜم٣م ؾمٝمْم٣من يدفمق إيمٝمف» :وىم٤مل ٤م قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمفظمٓمقـمً 

ش[253إٞمٔم٣مم:] ﴾چ چ چ چ ڇ﴿
(2 )

. 

 ٚنسَاتِٗاألٚيٝا٤  فطٌ -14

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :سمٔم٣ملم اهللوم٣مل 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ٺ ٺ ٺ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم، [61 -61يقٞمس ] ﴾ڦ ڦ ڄ

ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت ختمت ىت يت 

 .[37آل فمٚمران:] ﴾جث مث ىث يث حج مج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 . [27، 26 :ايم٘مٜمػ] ﴾ڄ

شمقن:  يمٗمد ىم٣من» :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  همٝمام ومٌٙم٘مؿ َمـ إَملؿ ٞمل٣مس حملد 

شهم١من ي٘مـ دم أَمتل أضمد هم١مٞمف فمٚمر
(3 )

.  

إمم قمٛمكر   شيٕمٜمل اسمـ أيب وىمك٤مص» اؿمٙم٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م ؾمٕمدً  وم٣مل: وفمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٚمرة 

، ومِمٙمقا طمتك ذيمروا أٟمف ٓ حيًـ يّمكم، وم٠مرؾمؾ ارً ٚمٞمٝمؿ قماّم ومٕمزًمف واؾمتٕمٛمؾ قم سمـ اخلٓم٤مب 

إًمٞمف وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق إن ه١مٓء يزقمٛمقن أٟمؽ ٓ حتًـ شمّمكم، وم٘م٤مل: أُم٤م أٟم٤م واهلل وم٢م) يمٜمك٧م 

ٓ أظمرم قمٜمٝم٤م: أصكم صالة اًمٕمِم٤مء وم٠مريمد ذم إوًمٞملم وأظمكػ  ط اهللأصكم هبؿ صالة َرؾُمقل 

ًٓ  أسم٤م إؾمكح٤مق، وأرؾمكؾ ُمٕمكف رضمكاًل ذم إظمريلم، ىم٤مل: ذًمؽ اًمٔمـ سمؽ ي٤م  إمم اًمٙمقومك٦م  أو رضمك٤م

 ا، طمتكك دظمكؾ ُمًكجدً ٤مإٓ ؾم٠مل قمٜمف ويثٜمقن ُمٕمرووًمك اي٠ًمل قمٜمف أهؾ اًمٙمقوم٦م، ومٚمؿ يدع ُمًجدً 
                                                                          

 .( 3116رواه اًمدارُمل. وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح:( 2)

 .( 277وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص  رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واًمدارُمل.  ضمًـ:( 1)

صمقن: أي  ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م.( 34:9وُمًٚمؿ   (،٤4597مري  اًمٌخرواه ( 3) وذم روايتٝم٤م ىم٤مل اسمكـ وهك٥م: حمكدا

 ُمٚمٝمٛمقن.
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ؾم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة يٙمٜمك أسم٤م ؾمٕمدة، وم٘م٤مل: أُم٤م إذ ٟمِمكدشمٜم٤م ومك٢من  :ًمٌٜمل قمٌس وم٘م٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف

 يٕمكدل ذم اًم٘مْمكٞم٦م. ىمك٤مل ؾمكٕمد: أُمك٤م واهلل يم٤من ٓ يًػم سم٤مًمنكي٦م وٓ ي٘مًكؿ اًمًكقي٦م وٓ اؾمٕمدً 

 ،وم٘مكره ىم٤مم ري٤مًء وؾمكٛمٕم٦م وم٠مـمكؾ قمٛمكره وأـمكؾ ٤مسمثالث: اًمٚمٝمؿ إن يم٤من قمٌدك هذا يم٤مذسمً  ٕدقمقن

ؿمٞم: يمٌػم ُمٗمتقن أص٤مسمتٜمل دقمكقة ؾمكٕمد. ىمك٤مل  ي٘مقل: وقمروف ًمٚمٗمتـ! ويم٤من سمٕمد ذًمؽ إذا ؾمئؾ

ط طم٤مضم٤ٌمه قمغم قمٞمٜمٞمف ُمكـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم اًمراوي قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة: وم٠مٟم٤م رأيتف سمٕمد ىمد ؾم٘م

شاًمٙمؼم، وإٟمف ًمٞمتٕمرض ًمٚمجقاري ذم اًمٓمرق ومٞمٖمٛمزهـ
(1 )

 . 

ظم٤مصٛمتف أروى سمٜم٧م أوس إمم  وقمـ قمروة سمـ اًمزسمػم أن ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ 

ؿمٞمًئ٤م  ُمـ أروٝم٤م، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: أٟم٤م يمٜم٧م آظمذ ُمـ أروٝم٤مؿمٞمًئ٤م  ُمروان سمـ احلٙمؿ وادقم٧م أٟمف أظمذ

ؾمكٛمٕم٧م  :ىمك٤مل ؟ط اهللقل ك! ىم٤مل: ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ َرؾُم ط اهللسمٕمد اًمذي ؾمٛمٕم٧م ُمـ َرؾُمقل 

ومف إلم ؽمٌع أروكم»ي٘مقل:  ط اهللَرؾُمقل  وم٘م٤مل ًمف ُمروان: ٓ  شَمـ أطمذ ؾمػًما َمـ إرض ـمٙماًم ؿُمق 

أؾم٠مًمؽ سمٞمٜم٦م سمٕمد هذا، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: اًمٚمٝمؿ إن يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م وم٠مقمؿ سمٍمه٤م واىمتٚمٝم٤م ذم أروٝم٤م، ىم٤مل: 

ش هل متٌم ذم أروٝم٤م إذ وىمٕم٧م ذم طمٗمرة ومامشم٧مومام ُم٤مشم٧م طمتك ذه٥م سمٍمه٤م، وسمٞمٜمام
(2 )

. 

 عم٤م طميت أطمد دقمك٤م) أيب ُمكـ اًمٚمٞمكؾ وم٘مك٤مل: ُمك٤م أرا) إٓ » :وم٣مل  فمٌد اهلل وفمـ صم٣مزمر زمـ 

 ًٓ وإ) ٓ أشمرك سمٕمدي أقمز قمكّم ُمٜمؽ همكػم ٟمٗمكس  ،طذم أول ُمـ ي٘متؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  ُم٘متق

، وم٠مصكٌحٜم٤م ومٙمك٤من أول ىمتٞمكؾ، ااشمؽ ظمكػمً وم٤مىمض واؾمتقص سم٠مظمق ٤موإن قمكّم َديٜمً  ،ط اهللَرؾُمقل 

ودومٜم٧م ُمٕمف آظمر ذم ىمؼمه، صمؿ مل شمٓم٥م ٟمٗمز أن أشمريمف ُمع آظمر وم٤مؾمتخرضمتف سمٕمد ؾمت٦م أؿمكٝمر ومك٢مذا 

شهق يمٞمقم ووٕمتف همػم أذٟمف ومجٕمٚمتف ذم ىمؼم قمغم طمدة
(3 )

 . 

 إ) ٕفمٜمكف يمكذا إٓ يمك٤من يمكام  :ي٘مقل ًمٌمء ىمطُّ  ُم٤م ؾمٛمٕم٧م قمٛمر » :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر

شئمـ
(4 )

. 

 قتٌ ايٛشغ َٚا دا٤ يف قتٌ احلٝات  فطٌ -15
 -يمكذا ويمكذا- همٙملف َمـ ومتؾ وزنم٥م دم أول ضزمل٥م:»طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

                                                                          

 .(833رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

٥م ّمكسمك٤مب حتكريؿ اًمٔمٚمكؿ وهم( 2721سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٌع أروكلم، وُمًكٚمؿ  ( 4137رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 إرض وهمػمه٤م.

 ؟ؼم واًمٚمحد ًمٕمٚم٦مسم٤مب هؾ خيرج اعمٞم٧م ُمـ اًم٘م( 2397رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

 .سم٤مب إؾمالم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ( 4764رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)
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وَملـ ومتٙمٜمل٣م دم  -دون احلًٜم٦م إومم- ضمًٛم٥م -يمذا ويمذا- وَمـ ومتٙمٜم٣م دم ايميزم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م همٙمفضمًٛم٥م 

ش-ًمدون اًمث٤مٟمٞم٦م-ضمًٛم٥م-يمذا ويمذا- ايميزم٥م ايمث٣ميمث٥م همٙمف
(1)

. 

٤م ٤م ُمقوققمً ومرأت ذم سمٞمتٝم٤م رحمً  أهن٤م دظمٚم٧م قمغم قم٤مئِم٦م » وفمـ ؽم٣م ٥ٌم َمقٓة ايمٖم٣مىمف زمـ اظمٕمغمة:

 :أن أظمؼمٟمك٤م طأىمتؾ سمف إوزاغ وم٢من رؾمقل اهلل  :ىم٤مًم٧م؟ ي٤م أم اعم١مُمٜملم ُم٤م شمّمٜمٕملم هبذا :وم٘م٤مًم٧م

 ايملقزغ هم١مٞملف يمٗمل دم ايمٛم٣مر مل سم٘مـ دازم٥م دم إرض إٓ أؿمٖمٟمت ايمٛم٣مر فمٛمف نمغمإزمراهٝمؿ فمٙمٝمف ايمًالم ظم٣م أُ »

شسم٘متٚمف طوم٠مُمر رؾمقل اهلل  شىم٣من يٛمٖمخ فمٙمٝمف
(2 )

. 

شىم٣من يٛمٖمخ فمعم إزمراهٝمؿ» :أُمر سم٘متؾ إوزاغ وىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  وقمـ أم ذيؽ 
(3 )

.  

ش٣مهمقيًٗمً » :أُمر سم٘متؾ اًمقزغ وؾمامه طأن اًمٜمٌل  وقمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف 
(4 )

. 

حلٝمل٣مت ىمٙمٜملـ همٚملـ طمل٣مف شملٟمرهـ همٙملٝمس اومتٙمقا ا» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  فمـ ازمـ َمًٔمقد وم٣مل:

شَمٛمل
(5 )

. 

وَمـ سملرك  -يٕمٜمل احلٞم٤مت-َم٣م ؽم٣مظمٛم٣مهـ َمٛمذ ضم٣مرزمٛم٣مهـ » وم٣مل: ط أن ايمٛمٌل وفمـ أيب هريرة 

شومتؾ رء َمٛمٜمـ طمٝمٖم٥م همٙمٝمس َمٛم٣م
(6 )

. 

 ه٢ٓ ايػاُّض فطٌ -16
  :ىمك٤مًمقا شيٚمٛمٛمل٣م ايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م وزمل٣مرك يمٛمل٣م دم» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل   فمـ ازمـ فمٚمر

هٛمل٣مك » :وذم ٟمجكدٟم٤م ىمك٤مل :ىمك٤مًمقا شايمٙمٜمؿ زم٣مرك يمٛم٣م دم ؾم٣مَمٛم٣م وزم٣مرك يمٛمل٣م دم يٚمٛمٛمل٣م» :وذم ٟمجدٟم٤م ىم٤مل

                                                                          

٣م دم أول ضزم٥م ىمت٦ٌم يمف َم٣م ل٥م ضمًلٛم٥م ودم َمـ ومتؾ وزنمً » :وذم رواي٦مىمتؾ اًمقزغ،  اؾمتح٤ٌمب( سم٤مب 3351 رواه ُمًٚمؿ ( 2)

ـ ؾم٤مم أسمرص :اًمقزغ هق شايمث٣مٞمٝم٥م دون ذيمؽ ودم ايمث٣ميمث٥م دون ذيمؽ   ص.. ويًٛمك اًمؼميص أو اًمؼماًمٙم٤ٌمر ُم

 (،4342 ُم٤مضمكف  . وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اسمـرواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٜم٤ًمئل سمزي٤مدة صحٝمح:( 1)

 .( 2692واًمّمحٞمح٦م   (،:3:8وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 .( 3348 واًمٚمٗمظ ًمف وُمًٚمؿ  (،4291 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 .( 3349 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

ٞمد رواهت٤م صم٘م٤مت. وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) سم٠مؾم٤مٟم رواه أسمق داود صحٝمح:( 5)

 .( 5251واعمِمٙم٤مة   (،3:93وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،:635داود  

 (،6359. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ أيب داود  رواه أسمق داود واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 6)

 .( 3:94. وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ( 7252وصحٞمص اجل٤مُمع  
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شَمٛمٜم٣م خيرج ومرن ايمُمٝمْم٣من -أو ىم٤مل-ايمزٓزل وايمٖمتـ وهب٣م 
(1 )

 . 

ا جمٛملدة ؽمٝمِمغم إَمر أن سم٘مقٞمقا أصمٛم٣مدً » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وفمـ ازمـ ضمقايم٥م وهق فمٌد اهلل وم٣مل

ظمر زم ي٤م رؾمقل اهلل إن أدريم٧م ذًمكؽ  :ىم٤مل اسمـ طمقاًم٦م شـ وصمٛمد زم٣ميمٔمرا صمٛمد زم٣ميمُم٣مم وصمٛمد زم٣ميمٝمٚم

فمٙمٝمؽ زم٣ميمُم٣مم هم١مهن٣م طمغمة اهلل َمـ أروف جيتٌل إيمٝمٜم٣م طمغمسمف َمـ فم٣ٌمده همٟمَمل٣م إن أزمٝملتؿ همٔمٙملٝم٘مؿ » :وم٘م٤مل

شرم زم٣ميمُم٣مم وأهٙمف -سم٘مٖمؾ :وذم رواي٦م-زمٝمٚمٛم٘مؿ واؽمٗمقا َمـ نمدرىمؿ هم١من اهلل سمقىمؾ 
(2 )

 . 

يل٣م أهيل٣م ايمٛمل٣مس » :٤م ذم اًمٜمك٤مس وم٘مك٤ملأٟمف ىم٤مم يقًُمك :طـ ايمٛمٌل فم وفمـ ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م 

يك٤م  :وم٘م٤مل اسمـ طمقاًمك٦م شا جمٛمدة صمٛمد زم٣ميمُم٣مم وصمٛمد زم٣ميمٔمرا  وصمٛمد زم٣ميمٝمٚمـسمقؾم٘مقن أن سم٘مقٞمقا أصمٛم٣مدً 

إين أطمت٣مر يملؽ ايمُمل٣مم هم١مٞملف طملغمة اظمًلٙمٚمكم » :إن أدريمٜمل ذًمؽ اًمزُم٤من وم٤مظمؽم زم ىم٤مل! رؾمقل اهلل

ٜم٣م صٖمقسمف َمـ طمٙمٗمف همٚمـ أزمك همٙمٝمٙمحؼ زمٝمٚمٛمف ويمٝمًؼ َملـ نملدره همل١من وصٖمقة اهلل َمـ زمالده جيتٌل إيمٝم

شاهلل ومد سم٘مٖمؾ رم زم٣ميمُم٣مم وأهٙمف
(3 )

. 

ؽملت٘مقن هجلرة زمٔملد هجلرة » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

همخٝم٣مر أهؾ إرض أيمزَمٜمؿ َمٜمل٣مصمر إزملراهٝمؿ ويٌٗملك دم إرض ذار أهٙمٜمل٣م سمٙمٖمٓمٜملؿ أرولقهؿ 

شوحتممهؿ ايمٛم٣مر َمع ايمٗمردة واخلٛم٣مزير وسمٗمذرهؿ ٞمٖمس اهلل
(4 )

 . 

زع َملـ حتل٦م وؽمل٣مدي همٟمسمٌٔمتلف ُتلإين رأي٦م ىمٟمن فمٚمقد ايم٘مت٣مب اٞمْ » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمٛمف 

شزمٌمي هم١مذا هق ٞمقر ؽم٣مؿمع فمٚمد زمف إلم ايمُم٣مم أٓ وإن اإليامن إذا وومٔم٦م ايمٖمتـ زم٣ميمُم٣مم
(5 )

. 

 ؿ رأي٦م فمٚمقد ايم٘مت٣مب اضمتٚملؾ َملـ زمٝمٛم٣م أٞم٣م ٞم٣م» :طىم٤مل رؾمقل اهلل : وم٣مل وفمـ أيب ايمدرداء 

شحت٦م رأد همٔمٚمد زمف إلم ايمُم٣مم أٓ وإن اإليامن ضمكم سمٗمع ايمٖمتـ زم٣ميمُم٣مم
(6 )

. 

قزمك يمٙمُمل٣مم إن َمال ٘مل٥م ؿمُ » :٤م وٟمحـ قمٜمدهيقُمً  طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ زيد زمـ شم٣مزم٦م 
                                                                          

 .شايمٖمتٛم٥م َمـ ومٌؾ اظممم » :طسم٤مب ىمقل اًمٜمٌل  (7792اًمٌخ٤مري  رواه ( 2)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه أسمق داود واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 1)

 .( :476وصحٞمص اجل٤مُمع   (،3594صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود  

 .( 4199. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اًمٓمؼما) ورواشمف صم٘م٤مت صحٝمح:( 3)

. صكحٞمص قمكغم ذط اًمِمكٞمخلم :رواه أسمق داود قمـ ؿمٝمر قمٜمف واحل٤ميمؿ قمـ أيب هريرة قمٜمكف وىمك٤مل صحٝمح:( 1)

 .( 41:2وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،4314وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م  

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صحٞمص قمغم ذـمٝمكام :رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 5)

 .( 4وومْم٤مئؾ اًمِم٤مم ودُمِمؼ طمٞم٨م رىمؿ   (،41:3صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

 .( 41:5. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه أمحد ورواشمف رواة اًمّمحٞمص صحٝمح:( 6)
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شايمرمحـ زم٣مؽمْم٥م أصمٛمحتٜم٣م فمٙمٝمف
(1 )

 . 

فمٙمٝم٘مؿ دم آطملر ايمزَمل٣من  ؽمٝمخرج» :طاهلل ىم٤مل رؾمقل  :وم٣مل وفمـ ؽم٣ممل زمـ فمٌد اهلل فمـ أزمٝمف 

شفمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمُم٣مم» :ىم٤مل ؟سمام شم٠مُمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚمٜم٤م:ىم٤مل شَمقت حتمم ايمٛم٣مسٞم٣مر َمـ ضمي
(2 )

 . 

همًلْم٣مط اظمًلٙمٚمكم » :دم اظمٙمحٚمل٥م ايم٘ملػمى يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب ايمدرداء 

شل اظمًٙمٚمكم يقَمئذٍ دَمُمؼ طمغم َمٛم٣مز :ايمٕمقؿم٥م همٝمٜم٣م َمديٛم٥م يٗم٣مل هل٣م :زمٟمرض يٗم٣مل هل٣م
(3 )

. 

 « َه١»فطٌ احلصٚز٠  -17
: ٤م قمكغم احلكزورة وم٘مك٤ملواىمًٗمك طرأي٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمدي زمـ محراء 

شاهلل إلم اهلل ويمقٓ أين أطمرصم٦م َمٛمؽ َم٣م طمرصم٦مأرض واهلل إٞمؽ خلغم أرض اهلل وأضم٤م »
(4 )

. 

 ٖٚٛ ايطفس بايًٌٝ  :ايدجل١ فطٌ -18
شفمٙمٝم٘مؿ زم٣ميمدجل٥م هم١من إرض سمْمقى زم٣ميمٙمٝمؾ» :ط٤مل رؾمقل اهلل ىم: وم٣مل فمـ أٞمس 

(5 )
. 

 ٓ سمرؽملٙمقا َمقاؾملٝم٘مؿ إذا نم٣مزمل٦م » :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل  اهلل وفمـ صم٣مزمر وهق ازمـ فمٌد 

ايمُمٚمس ضمتك سمذه٤م همحٚم٥م ايمٔمُم٣مء هم١من ايمُمٝم٣مؿمكم سمٌٔم٧م إذا نم٣مزم٦م ايمُملٚمس ضمتلك سملذه٤م همحٚمل٥م 

شايمٔمُم٣مء
(6) 

ٙمقا اخللروج إذا هلدأت ايمرصملؾ إن اهلل فملز أوم» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل وقمٜمف 

شَم٣م يُم٣مء وصمؾ ي٧ٌم دم يمٝمٙمف َمـ طمٙمٗمف
(7 )

 . 

                                                                          

 .( 4:31. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًمؽمُمذي وصححف صحٝمح:( 2)

صححف إًمٌك٤م) طمًـ صحٞمص. و :رواه أمحد واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وىم٤مل اًمؽمُمذي صحٝمح:( 1)

 .( 22سمٜمحقه. وومْم٤مئؾ اًمِم٤مم ودُمِمؼ  ( 3879واًمّمحٞمح٦م   (،41:7ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

. جمتٛمكع اعمًكٚمٛملم :سمْمؿ اًمٗم٤مء أي شهمًْم٣مط اظمًٙمٚمكم» :صحٞمص اإلؾمٜم٤مد ىمقًمف :رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 3)

 .( 516وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

وصكحٞمص  (،4:36حف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص ضمك٤مُمع اًمؽمُمكذي  وصح رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف. صحٝمح:( 1)

 .( 4219 ُم٤مضمف  اسمـ

 .( 5175وصحٞمص اجل٤مُمع   (،3682. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  رواه أسمق داود صحٝمح:( 5)

اضمًٌقا صٌٝم٣مٞم٘مؿ ضمتك سمذه٤م همقفم٥م ايمٔمُم٣مء هم١مهن٣م ؽم٣مفم٥م ختؼم  همٝمٜم٣م » :واحل٤ميمؿ وًمٗمٔمف (،3124 رواه ُمًٚمؿ ( 6)

 .شهمٝمٜم٣م ايمُمٝم٣مؿمكم

صحٞمص قمكغم ذط  :واًمٚمٗمظ ًمف واحل٤ميمؿ وىم٤مل (،:366  رواه أسمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف صحٝمح:( 7)

 .( 731. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ذط ُمًٚمؿ
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إذا ؽم٣مهمرسمؿ دم اخلِم٤م همٟمفمْمقا اإلزمؾ ضمٓمٜم٣م َمـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

٣م وإذا فمرؽملتؿ همل٣مصمتٛمٌقا إرض وإذا ؽم٣مهمرسمؿ دم اجلدب همٟمهفمقا فمٙمٝمٜم٣م ايمًغم وزمل٣مدروا هبل٣م ٞمٗمٝمًٜمل

شريؼ ايمدواب وَمٟموى اهلقام زم٣ميمٙمٝمؾايمْمريؼ هم١مهن٣م ؿم
(1 )

.  

 إيل٣مىمؿ وايمتٔملريس فملعم صملقاد ايمْمريلؼ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل 

شوايمِمالة فمٙمٝمٜم٣م هم١مهن٣م َمٟموى احلٝم٣مت وايم٣ًٌمع وومّم٣مء احل٣مصم٥م فمٙمٝمٜم٣م هم١مهن٣م اظمالفمـ
(2 )

. 

ًمِمكٕم٤مب وإوديك٦م وم٘مك٤مل ا يم٤من اًمٜم٤مس إذا ٟمزًمكقا شمٗمرىمكقا ذم :وم٣مل وفمـ أيب شمٔمٙم٥ٌم اخلُمٛمل  

ومٚمؿ يٜمزًمقا سمٕمكد ذًمكؽ  شإن سمٖمروم٘مؿ دم ايمُمٔم٣مب وإودي٥م إٞمام ذيم٘مؿ َمـ ايمُمٝمْم٣من» :طرؾمقل اهلل 

 ًٓ  إٓ اٟمْمؿ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمضُمٜمز
(3)

 . 

 فطٌ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل  - 19
يمام ىمك٤مل -ؼ ُمـ أقمٔمؿ أظمالق اإليامن، وهق اًمتقيمؾ قم٤ٌمدة ُمـ أومْمؾ قم٤ٌمدات اًم٘مٚمقب، وظُمٚمُ 

ُمٕمك٤مزم ُمٜمزل ُمـ ُمٜم٤مزل اًمديـ، وُم٘مك٤مم ُمكـ ُم٘م٤مُمك٤مت اعمكقىمٜملم، سمكؾ هكق ُمكـ  :-زماإلُم٤مم اًمٖمزا

سملم، سمؾ هق   اًمتقيمؾ ٟمّمػ اًمديـ، واًمٜمّمكػ أظمكر :-يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ-درضم٤مت اعم٘مرا

 اإلٟم٤مسم٦م.

ومك٢من اًمكديـ قمٌك٤مدة  .[88هلقد: ] ﴾ی ی جئ حئ مئ ﴿ ىمام يُملغم إلم ذيملؽ ومقيملف سمٔمل٣ملم:

واًمتقيمؾ اؾمتٕم٤مٟم٦م، واإلٟم٤مسم٦م قم٤ٌمدة [5حت٥م: ايمٖم٣م] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿واؾمتٕم٤مٟم٦م: 
(4 )

. 

قمغم اهلل واضم٥م ُمـ أقمٔمؿ اًمقاضمٌك٤مت يمكام  وم٢من اًمتقيمؾ ووم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م رمحف اهلل:

أن اإلظمالص هلل واضم٥م وىمد أُمر اهلل سم٤مًمتقيمؾ ذم همكػم آيك٦م أقمٔمكؿ ممك٤م أُمكر سم٤مًمقوكقء وهمًكؾ 

اجلٜم٤مسم٦م، وهنك قمـ اًمتقيمؾ قمغم همػمه ؾمٌح٤مٟمف
(5)

. 

                                                                          

خمٝم٤م وُمٕمٜم٤مه أهقمقا طمتك شمّمكٚمقا ُم٘مّمكديمؿ ىمٌكؾ أن يكذه٥م خمٝمك٤م ُمكـ  :أي: ٤مٟم٘مٞمٝمً ( 2:37 رواه ُمًٚمؿ ( 2)

 .وٜمؽ اًمًػم واًمتٕم٥م

. وصكححف إًمٌك٤م) هق ٟمزول اعم٤ًمومر آظمر اًمٚمٞمؾ ًمٞمًؽميص :اًمتٕمريس. اسمـ ُم٤مضمف ورواشمف صم٘م٤مت رواه ضمًـ:( 1)

 .( :43 ُم٤مضمف  وصحٞمص اسمـ (،656ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

 .( 3739. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  واًمٜم٤ًمئل رواه أسمق داود صحٝمح:( 3)

 . (3/224يقؾمػ اًم٘مرو٤موي. وُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  د.  شاًمتقيمؾ»( 1)

 .( 8/27اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   ًمِمٞم: اإلؾمالم شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»( 5)
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ىمؾ هقايمتقو
(1)

٤مر ُمـ أُمقر ْمصدق اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل ذم اؾمتجالب اعمّم٤مًمص ودومع اعم :

ًمٞمف، وحت٘مٞمؼ اإليامن سم٠مٟمف ٓ يٕمٓمكل وٓ يٛمٜمكع وٓ ييك وٓ إ٦م إُمقر يمٚمٝم٤م ٚمَ يمِ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وَ 

 يٜمٗمع ؾمقاه.

تٕملم إٓ ٤م، سمحٞم٨م ٓ شمًك٠مل إٓ اهلل، وٓ شمًكا ص٤مدىمً أن شمٕمتٛمد قمغم اهلل اقمتامدً  وصد  آفمتامد:

سم٤مهلل، وٓ شمرضمق إٓ اهلل، وٓ ا٤مف إٓ اهلل، شمٕمتٛمد قمغم اهلل قمز وضمؾ سمجٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر، 

وٓ يٙمٗمل هذا آقمتامد دون اًمث٘م٦م سمف وومٕمؾ اًم٥ًٌم اًمذي أذن سمف، سمحٞم٨م إٟمؽ واصمؼ سمدون شمكردد 

 ُمع ومٕمؾ اًم٥ًٌم اًمذي أذن ومٞمف. 

خيذل، ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م وىمع ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمع ٟمٌٞمٝمؿ  ومٛمـ مل يٕمتٛمد قمغم اهلل واقمتٛمد قمغم ىمقشمف، وم٢مٟمف

ۀ ﴿  : ذم همزوة طمٜملم، طملم ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ط حمٛمد  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿  طمٞم٨م ىم٤مًمقا: ًمـ ٟمٖمٚم٥م اًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م،  ﴾ہ ھ  ھ 

﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ﮽   ے  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸ 

 .[16، 15 ]ايمتقزم٥م: ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ن قمكدم إأذن اهلل ومٞمف، ومٝمق همػم ص٤مدق، سمكؾ وُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل، وًمٙمـ مل يٗمٕمؾ اًم٥ًٌم اًمذي 

ومٕمؾ إؾم٤ٌمب ؾمٗمف ذم اًمٕم٘مؾ وٟم٘مص ذم اًمديـ، ٕٟمف ـمٕمـ واوص ذم طمٙمٛم٦م اهلل
(2 )

.  

اًمتقيمؾ ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتكل  ىمٞمؿ اجلقزي٦م:، ىم٤مل اسمـ وإظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ٓ يٜم٤مذم اًمتقيمؾ

وًمٙمـ ُمكـ  ُمٕمف اًمتقيمؾ. ويٜمدومع هب٤م اعمٙمروه. ومٛمـ أٟمٙمر إؾم٤ٌمب مل يًت٘مؿ حيّمؾ هب٤م اعمٓمٚمقب،

ومٞمٙمقن طم٤مل ىمٚمٌف ىمٞم٤مُمكف سمك٤مهلل  ،مت٤مم اًمتقيمؾ: قمدم اًمريمقن إمم إؾم٤ٌمب. وىمٓمع قمالىم٦م اًم٘مٚم٥م هب٤م

وطم٤مل سمدٟمف ىمٞم٤مُمف هب٤م. وم٤مٕؾم٤ٌمب حمؾ طمٙمٛم٦م اهلل وأُمره وهنٞمف. واًمتقيمؾ ُمتٕمٚمكؼ سمرسمقسمٞمتكف  ،ٓ هب٤م

ي٘مكقم ؾمك٤مق اًمتقيمكؾ إٓ وىمدره، ومال شم٘مقم قمٌقدي٦م إؾم٤ٌمب إٓ قمغم ؾم٤مق اًمتقيمكؾ وٓ  وىمْم٤مئف

قمغم ىمدم اًمٕمٌقدي٦م
(3 )

. 

                                                                          

 ومٞمكف واقمتٛمكدت إًمٞمكف أجل٠مشمكف أي: ومكالن إمم أُمري وويمٚم٧م سمف اًم٘مٞم٤مم وٛمـ إذا سم٤مُٕمر، شمقيمؾ ي٘م٤مل: اًمتقيمؾ( 2)

ٓسمـ  شاًمتقيمؾ» .اٟمٔمرٟمٗمًف سم٠مُمر اًم٘مٞم٤مم قمـ اقمجزً  أو سمٙمٗم٤ميتف، صم٘م٦م أُمره اؾمتٙمٗم٤مه إذا ٤م،ومالٟمً  ومالن وويمؾ. قمٚمٞمف

 اًمدٟمٞم٤م. أيب

دار اسمكـ اجلكقزي  .( ط297، 296ص:  2حمٛمد اًمّم٤مًمص اًمٕمثٞمٛملم  ج: ًمٚمِمٞم: شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»( 1)

 .هك2528اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  -

 .( 5/2489وٟمية اًمٜمٕمٞمؿ   (،3/231اٟمٔمر ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ( 3)
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 ُمكـ سمحًكٌؽ: اًمًكٚمػ سمٕمكض ىمك٤مل اهلل، قمكغم اًمتقيمَؾ  اًمرزق دمٚم٥م اًمتل إؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُمـ إن

 ومٙمٗم٤مه أُمره إًمٞمف ومقض ىمد قم٤ٌمده ُمـ قمٌد ُمـ ومٙمؿ قمٚمٞمف، شمقيمٚمؽ طمًـ ىمٚمٌؽ ُمـ يٕمٚمؿ أن إًمٞمف اًمتقؾّمؾ

 .[3 ،1 :ايمْمال ] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ :ىمرأ صمؿ أمهف، ُم٤م ُمٜمف

 إمم يًكقق يمكام ؾم٥ٌم أدٟمك ُمع أرزاىمٝمؿ إًمٞمٝمؿ اهلل ًم٤ًمق سم٘مٚمقهبؿ اهلل قمغم اًمتقيمؾ اًمٜم٤مس طمّ٘مؼ ًمق

يًػم ؾمٕمل ًمٙمٜمف واًمًٕمل، اًمٓمٚم٥م ُمـ ٟمقع وهق واًمرواح، اًمٖمدوّ  سمٛمجرد أرزاىمٝم٤م اًمٓمػم
(1 )

.  

ىملام  يمق أٞم٘مؿ سمتقىمٙمقن فمعم اهلل ضملؼ سمقىمٙملف يملرزوم٘مؿ» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: ٔمـ فمٚمر هم

شيرز  ايمْمغم، سمٕمدو مخ٣مًص٣م، وسمروح زمْم٣مًٞم٣م
(2 )

. 

ًمٞمس ذم احلدي٨م دًٓم٦م قمغم اًم٘مٕمقد قمـ اًمٙم٥ًم، سمؾ ومٞمف ُم٤م يدل  :-رمحلف اهلل-وم٣مل اإلَم٣مم أمحد 

 -أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل- أراد وإٟمامقمغم ـمٚم٥م اًمرزق ٕن اًمٓمػم إذا همدت، وم٢مٟمام شمٖمدو ًمٓمٚم٥م اًمرزق. 

 مل قمٜمكده وُمكـ سمٞمكده اخلكػم أن ورأوا وشمٍمكومٝمؿ ٞمكئٝمؿوجم ذهك٤مهبؿ ذم شمٕمك٤ممم اهلل قمغم شمقيمٚمقا ًمق

 ىمكقهتؿ قمكغم يٕمتٛمكدون ًمٙمٜمٝمؿ ،٤مسمٓم٤مٟمً  وشمروح ،٤ممخ٤مًص  شمٖمدو يم٤مًمٓمػم هم٤مٟمٛملم ؾم٤معملم إٓ يٜمٍمومقا

اًمتقيمؾ ظمالف وهذا يٜمّمحقن وٓ ،ويٙمذسمقن ويٖمِمقن وضمٚمدهؿ
(3 )

.  

اًمتكل  وإٟمكف ُمكـ أقمٔمكؿ إؾمك٤ٌمب ،وهذا احلكدي٨م أصكؾ ذم اًمتقيمكؾ ووم٣مل اإلَم٣مم أزمق ضم٣مسمؿ:

يًتجٚم٥م هب٤م اًمرزق
(4 )

. 

وُم٤م ظمّمٝمؿ اهلل ورؾمكقًمف سمكف ُمكـ طمًكـ  وومْمؾ أهٚمف، اعمٕمروم٦م سمٗمْمٚمف َمـ زمقافم٧م ايمتقىمؾ:و

اًمثٜم٤مء، وُم٤م وقمدهؿ سمف ُمـ طمًـ اجلكزاء ذم اًمكدٟمٞم٤م وأظمكرة، وُمك٤م يٕم٘مٌكف اًمتقيمكؾ ُمكـ أـمٞمك٥م 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ اًمثٛمككرات ذم طمٞمكك٤مة اًمٗمككرد واجلامقمكك٦م، ويٙمٗمككل ىمقًمككف شمٕمكك٤ممم:

ورؾمقخ هكذه اعمٕمرومك٦م طمتكك  [259آل فمٚمران: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿وىمقًمف:  ،[3ايمْمال :]

 .٤مداومٕمً  ٤مشمًتحؾ ي٘مٞمٜمً 

وُمثؾ ذًمؽ ُمٓم٤مًمٕم٦م أطمقال اعمتقيمٚملم، ُمـ اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمكٞمٝمؿ، ُمكـ اًمٜمٌٞمكلم واًمّمكدي٘ملم 
                                                                          

 محقد قمٌد اهلل إسمراهٞمؿ. ًمٚمِمٞم: شاًمتقيمؾ قمغم اهلل»ضمزء ُمـ ظمٓم٦ٌم ( 2)

وصححف إًم٤ٌم) ذم صكحٞمص  طمدي٨م طمًـ صحٞمص، :وىم٤مل اًمؽمُمذيُم٤مضمف  اه اًمؽمُمذي واسمـرو صحٝمح:( 1)

وم٤مرهمك٦م  :أي شمخ٣مًصل٣م» وُمٕمٜمكك (،421ًمّمكحٞمح٦م  وا (،5275 ُم٤مضمكف  وصحٞمص اسمـ (،3455اًمؽمُمذي  

 اًمٌٓمقن.

 .( 3/77ؿمٕم٥م اإليامن  ( 3)

، 2519وت اًمٓمٌٕمك٦م إومم اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م سمػم -اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم( 547 ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ص:( 1)

 .( 415ص:   أيب قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئد احل٤مؿمدي شاًمّمحٞمص ُمـ إصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم»واٟمٔمر 
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إن ُمٕم٤ميِمك٦م ؾمكػم  .طواًمِمٝمداء واًمّم٤محللم. وقمغم رأؾمٝمؿ ؾمٞمد اعمتكقيمٚملم حمٛمكد رؾمكقل اهلل 

اًمْمكٕمٞمػ ذم آقمكتامد قمكغم اهلل، واًمتقيمكؾ  ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م ي٘مقي اًم٘مٚم٥م اعمؽمدداعمتقيمٚملم قمغم اهلل 

 .قمٚمٞمف، واًمتٗمقيض إًمٞمف

ًمٗمْمكٚمف وآصمك٤مره ذم  ٤مسمف، وصمٜم٤مًء قمغم أهٚمف وسمٞم٤مًٟمك اوٓ همرو أن قُمٜمِل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمتقيمؾ، أُمرً 

   اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ ومقيملف سمٔمل٣ملم: دم أَمر اهلل رؽمقيمف زم٣ميمتقىملؾ

 .[213هقد: ] ﴾ڳ ڱ

 .[58ايمٖمروم٣من: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

ڳ   ﴿ گ گ  گ  ڻ   گ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ   ڳ 

 .[110-127ايمُمٔمراء: ] ﴾ڻ ۀ

 .[79ايمٛمٚمؾ: ] ﴾ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

   ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

 .[259آل فمٚمران: ]

ی ی  ﴿ًمٚمتقيمكؾ ذم ىمقًمكف:  وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اإليامن ذـًمك٤م أَمر اظم٠مَمٛمكم فم٣مَم٥م زم٣ميمتقىمؾ: 

واعمٕمٚماؼ قمغم ذط يٜمتٗمل سم٤مٟمتٗم٤مئف، وم٢مذا اٟمتٗمك اًمتقيمكؾ  [13اظم٣م دة: ] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ

 اٟمتٗمك اإليامن.

، ومجٕمؾ ٟمٗمًف شمٕم٤ممم [3ايمْمال : ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم دم زمٝم٣من أشمر ايمتقىمؾ:

ڱ ڱ ڱ  ﴿ٗمًٝم٤م: ضمزاء ًمٚمٛمتقيمؾ وأٟمف يم٤مومٞمف وطمًٌف، ويمٗمك هبذا ومْماًل، وم٘مد ىم٤مل ذم اًمًقرة ٟم

، ومجٕمؾ هل٤م ضمزاًء ُمٕمٚمقًُم٤م، وضمٕمؾ ٟمٗمًكف شمٕمك٤ممم طمًك٥م اعمتقيمكؾ [1ايمْمال : ] ﴾ڱ ں ں ڻ

 ويم٤مومٞمف.

، وأي درضم٦م أقمغم ُِمـ درضم٦م َُمـ حيٌكف [259 آل فمٚملران:] ﴾ڃ چ ﴿ ىمام أطمػم سمٔم٣ملم أٞمف:

وَأقمٔمِْؿ سمٛم٘م٤مم ُمقؾمقم سمٛمح٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ص٤مطمٌف، وُمْمكٛمقن يمٗم٤ميك٦م  اهلل قمز وضمؾ؟ ىم٤مل اًمٖمزازم:

اهلل شمٕم٤ممم ُُمالسمًف، ومٛمـ اهلل شمٕم٤ممم طمًٌف ويم٤مومٞمف، وحمٌكف وراقمٞمكف، وم٘مكد ومك٤مز اًمٗمكقز اًمٕمٔمٞمؿ،ومك٢من 

ب وٓ يٌٕمد   حيج٥م. ٓواعمحٌقب ٓ يٕمذا

 ومٓم٤مًم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م ُمـ همػمه واًمت٤مرك ًمٚمتقيمؾ، [36ايمزَمر: ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم: 

ب هبذه أي٦م، يمام ي٘مقل اًمٖمزازم، وم٢مٟمف ؾم١مال ذم ُمٕمكرض وىمك٤مل قمكز  اؾمكتٜمٓم٤مق سمك٤محلؼ. هق اعمٙمذِّ
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ٓ يكذل  شقمزيكز»، أي [19إٞمٖمل٣مل: ] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿وضمؾ: 

ٓ ي٘مٍمك قمكـ  شطمٙمكٞمؿ»و واًمتج٠م إمم ذُم٤مُمف ومحك٤مه، ،تج٤مر سمف، وٓ يْمٞمع ُمـ ٓذ سمجٜم٤مسمفَُمـ اؾم

 شمدسمػم ُمـ شمقيمؾ قمغم شمدسمػمه.

، ومٌكلم أن يمكؾ [291إفمراف: ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 . شمٕم٤ممم قمٌد ُمًخر، طم٤مضمتف ُمثؾ طم٤مضمتٙمؿ، ومٙمٞمػ ُيتقيمؾ قمٚمٞمف؟!ُم٤م ؾمقى اهلل

   ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[27ايمٔمٛم٘مٌقت: ]

ومٝمق شمٜمٌٞمف قمغم ىمٓمكع اعمالطمٔمك٦م قمكـ  شاًمتقطمٞمد»ويمؾ ُم٤م ُذيِمر ذم اًم٘مرآن ُمـ  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٕمزارم:

٤مر إهمٞم٤مر، واًمتقيمؾ قمغم اًمقاطمد اًم٘مٝما
 (1 )

. 

قيمؾ ٓ ي٘مقم سمف قمغم وضمف اًمٙمامل إٓ ظمقاص اعم١مُمٜملم يمكام ذم صكٗم٦م اًمًكٌٕملم أًمًٗمك٤م، وهذا اًمت

يلدطمؾ »: ط وم٤مًمذي حي٘مؼ اًمتقيمؾ ًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس سمؾ هؿ ـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ذيمرهؿ اًمٜمٌل

٣م زمٕملغم ضمًل٣مب هلؿ ايملذيـ ٓ يًلؼمومقن وٓ يتْملغمون وفملعم رهبلؿ اجلٛم٥م َمـ أَمتلل ؽملٌٔمقن أيمًٖمل

شيتقىمٙمقن
(2 )(3 )

. 

ايمٙمٜمؿ يمؽ أؽمٙمٚم٦م، وزملؽ »يم٤من ي٘مقل:  طأن رؾمقل اهلل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس  :كمحٝمحودم ايمِم

 -ٓ إيمف إٓ أٞم٦م  -آَمٛم٦م. وفمٙمٝمؽ سمقىمٙم٦م. وإيمٝمؽ أٞم٦ٌم، وزمؽ طم٣مصٚم٦م. ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمٔمزسمؽ 

شأن سمّمٙمٛمل. أٞم٦م احلل ايمذي ٓ يٚمقت. واجلـ واإلٞمس يٚمقسمقن
(4 )

. 

زمًلؿ اهلل.  -ا ظمكرج ُمكـ سمٞمتكفيٕمٜمكك إذ- َملـ ومل٣مل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أٞمس 

سمقىمٙم٦م فمعم اهلل. وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل، يٗم٣مل يمف: ُهدي٦م وُوومٝمل٦م وىُمٖمٝمل٦م. همٝمٗملقل ايمُملٝمْم٣من 

ش؟يمُمٝمْم٣من آطمر: ىمٝمػ يمؽ زمرصمؾ ومد ُهدي وىُمٖمل وُوومل
(5 )

. 

إذا ويمل٨م ايمرصملؾ زمٝمتلف، همٙمٝمٗملؾ: ايمٙمٜملؿ » ودم ؽمٛمـ أزمك داود فمـ أزمك َم٣ميمؽ إؾمٔمري َمرهمقفًمل٣م: 

                                                                          

 يقؾمػ اًم٘مرو٤موي. .د شاًمتقيمؾ»( 2)

سم٤مب اًمكدًمٞمؾ قمكغم دظمكقل ـمقائكػ ُمكـ اعمًكٚمٛملم اجلٜمك٦م سمٖمكػم ( 329وُمًٚمؿ   (،7218رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 طمّملم.قمـ قمٛمران سمـ  طم٤ًمب وٓ قمذاب.

 .( 28ص: ًمٚمِمٞم: حمٛمد اعمٜمجد  شؾمٚمًٚم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب -اًمتقيمؾ» اٟمٔمر( 3)

 واًمٚمٗمظ ًمف. (،3828وُمًٚمؿ  ( 7:59  (،6:69  (،:217رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

وصحٞمص  (،61:6واسمـ طم٤ٌمن، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود   اًمؽمُمذيو رواه أسمق داود صحٝمح:( 5)

ء َوىَمْٞم٧م، وطمٗمظ قمّمؿ: ليمٗم .( ::5اجل٤مُمع   شَمف ُصٜمَْتف إذا: اًمٌما  .ومحٞمتف إذى، قمـ وؾَمؽَمْ
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ًؿ اهلل طمرصمٛم٣م، وفملعم اهلل رزمٛمل٣م سمقىمٙمٛمل٣م، شملؿ وطمغم اظمخرج. زمًؿ اهلل وجلٛم٣م، وزمقيم٨م، أؽمٟميمؽ طمغم اظم

شيمٝمًٙم ؿ فمعم أهٙمف
(1 )

.  

ـمٞمٌك٦م، ذم اًمكٜمٗمس وذم  ااًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم: ؿمجرة ـمٞم٦ٌم، ٓ شم١مي إٓ صمامرً » :شمٚمرات ايمتقىمؾ

شاحلٞم٤مة: طمٞم٤مة اًمٗمرد، وطمٞم٤مة اجلامقم٦م ُمـ ظمالًمف
(2 )

. 

 وَمـ أمهٜم٣م: 

 يمام ٓ شمقيمؾ إٓ سم٤مإليامن.  ،طمٞم٨م ٓ إيامن إٓ سم٤مًمتقيمؾ ٝمؼ اإليامن:حتٗم -2

ومكال حت٘مٞمكؼ  :. أي[13]اظم٣م دة:  ﴾ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ وم٣مل اهلل ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم:

ًمإليامن إٓ سم٤مًمتقيمؾ
 (3 )

.  

ؾمٙمٞمٜم٦م اًمٜمٗمس، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م، اًمتل يِمٕمر هب٤م اعمتقيمؾ قمكغم رسمكف،  :ايمً٘مٝمٛم٥م وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م -1

أل أىمٓم٤مر ٟمٗمًف، ومال حيكس إٓ إُمكـ إذا ظمك٤مف اًمٜمك٤مس، واًمًكٙمقن إذا اوكٓمرب وحيس هب٤م مت

اًمٜم٤مس، واًمٞم٘ملم إذا ؿمؽ اًمٜم٤مس، واًمث٤ٌمت إذا ىمٚمؼ اًمٜم٤مس، وإُمؾ إذا يئس اًمٜم٤مس، واًمروك٤م إذا 

 ؾمخط اًمٜم٤مس.

ڀ ڀڀ ڀ  ﴿ ﴾پ پ ﴿ إهن٤م احل٤مًم٦م اًمتل وضمده٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، طملم ىم٤مل ًمف أصح٤مسمف:

 .[61: ايمُمٔمراء] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

ۇ ۆ ﴿ ذم اًمٖم٤مر طملم أؿمٗمؼ قمٚمٞمف أسمق سمٙمر، وم٘مك٤مل ًمكف: طإهن٤م احل٤مًم٦م اًمتل وضمده٤م اًمٜمٌل 

 .[10ايمتقزم٥م: ] ﴾ۆ ۈ ۈ

ًم٘مل ذم اًمٜم٤مر، ومٚمؿ يِمتٖمؾ سمًك١مال خمٚمكقق ُمكـ إهن٤م احل٤مًم٦م اًمتل وضمده٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ طملم أُ  

 إٟمس أو ُمٚمؽ! ومل يِمتٖمؾ إٓ سم٘مقًمف: طمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 قمٚمٞمكف  ىم٤مهلك٤م إسمكراهٞمؿ شضمًٌٛم٣م اهلل وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ» :وم٣مل ازمـ فم٣ٌمس ٌخ٣مري فمـ ودم صحٝمح ايم

ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿طمكلم ىمك٤مًمقا ًمكف:  طًم٘مل ذم اًمٜمك٤مر، وىم٤مهلك٤م حمٛمكد طملم أُ  اًمًالم

 .[273آل فمٚمران:] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 همػم ذي زرع، ذم إهن٤م احل٤مًم٦م اًمتل وضمدهت٤م ه٤مضمر طملم ووٕمٝم٤م إسمراهٞمؿ ُمع اسمٜمٝم٤م إؾمامقمٞمؾ سمقادٍ 

، وم٘م٤مًمك٧م ًمكف: آهلل أُمكرك ُمٙم٦م قمٜمد ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م اعمحرم، وٓ أٟمٞمس وٓ ضمٚمٞمس، صمؿ ودقمٝم٤م ىمك٤موماًل 
                                                                          

 .( :94رواه أسمق داود، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   صحٝمح:( 2)

 يقؾمػ اًم٘مرو٤موي.ديمتقر  شاًمتقيمؾ قمغم اهلل»اٟمٔمر ( 1)

 . (418-417ص:  أيب قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئد احل٤مؿمدي  شاًمّمحٞمص ُمـ إصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم»( 3)
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هبذا؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مًم٧م: هق إذن ٓ يْمٞمٕمٜم٤م!
(1)

 

ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: -ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم- ىمك٤مل اهلل ىمٖم٣مي٥م اهلل يمٙمٚمتقىمؾ دم مجٝمع ؾم٠موٞمف: -3

 يم٤مومٞمف.  :أي .[3ايمْمال : ] ﴾ھ

٤م و٤مق قمغم اًمٜم٤مسُمـ يمؾ ُم وم٣مل ايمرزمٝمع زمـ طمثٝمؿ:
(2 )

.  

أي: يم٤مومٞمف وُمـ يم٤من اهلل يم٤مومٞمف وواىمٞمف ومال ُمٓمٛمع ومٞمف ًمٕمدوه وٓ ييكه إٓ سمك٠مذى  ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ:

ٓ سمد ُمٜمف: يم٤محلر واًمؼمد واجلقع واًمٕمٓمش وأُم٤م أن ييه سمام يٌٚمغ سمف ُمراده ومكال يٙمكقن أسمكًدا. وهكذا 

يتف، ومٚمكق شمقيمكؾ اًمٕمٌكد قمكغم اهلل طمكؼ أقمٔمؿ ضمزاء أن ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمًف ضمزاء اعمتقيمؾ قمٚمٞمف ويمٗم٤م

شمقيمٚمف ويم٤مدشمف اًمًاموات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ جلٕمؾ اهلل ًمف خمرضًم٤م ويمٗم٤مه رزىمف وٟمٍمه
(3 )

. 

ؾمٌح٤مٟمف  –وُم٤م أقمٔمؿ أن حئمك اًمٕمٌد سمٛمح٦ٌم اهلل  أن ايمتقىمؾ فمعم اهلل يقرث حم٥ٌم اهلل يمٙمٔمٌد: -1

 –ٓ حم٤مًم٦م  –ووقمد اهلل واىمع  ،٦ٌماعمتقيمٚملم قمٚمٞمف سم٤معمح –ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم–! وىمد وقمد اهلل وشمٕم٤ممم

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿  : ط ٤م ٟمٌٞمف خم٤مـمًٌ  –عمـ طم٘مؼ اًمتقيمؾ. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  پ ڀ ڀ ڀ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ 

[259]آل فمٚمران:  ﴾چ چ
(4 )

. 

وهكك ىمكقة ٟمٗمًكٞم٦م روطمٞمك٦م  هب٤م اعمتقيمؾ قمغم اهلل. وُمـ هذه اًمثامر: اًم٘مقة اًمتل حيسُّ  ايمٗمقة: -5

 .وىمقة اًمرضم٤مل ،ّمٖمر أُم٤مُمٝم٤م اًم٘مقة اعم٤مدي٦م، ىمقة اًمًالح، وىمقة اعم٤ملشم

ٟمجد ذًمؽ واوًح٤م ذم ُمقىمػ ؿمكٞم: إٟمٌٞمك٤مء ٟمكقح، وىمكد يمذسمكف ىمقُمكف، واهتٛمكقه سمك٤مجلٜمقن، 

 وأسوا واؾمتٙمؼموا اؾمتٙم٤ٌمًرا، واشمٌٕمقا ُمـ مل يزده ُم٤مًمف ووًمده إٓ ظم٤ًمًرا، ومقاضمٝمٝمؿ سم٘مقًمف:

ڤ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇڇ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[71، 72يقٞمس: ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

يقم إطمزاب، وىمد دمٛمٕم٧م ضمٞمقؿمٝمؿ  طوٟمدرك هذه اًم٘مقة ذم ُمقىمػ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  

                                                                          

 يقؾمػ اًم٘مرو٤موي. ًمٚمديمتقر شاًمتقيمؾ قمغم اهلل»( 2)

 .( 22/422اًمٗمتص   وُمـ يتقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌف(  ٤م ذم اًمرىم٤مق، سم٤مب:رواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘مً ( 1)

اًمٓمٌٕمك٦م  -ُمٙمك٦م اعمٙمرُمك٦م-ُمٙمت٦ٌم ٟمكزار ُمّمكٓمٗمك اًمٌك٤مز  .ط( 3/576اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م   شسمدائع اًمٗمقائد»( 3)

 م.7::2 – 2527إومم، 

 .( 418-417ص:  أيب قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئد احل٤مؿمدي  شاًمّمحٞمص ُمـ إصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم»( 1)
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حئ مئ  ﴿وطم٤مست اعمديٜم٦م، ومٚمؿ يٗم٧م ذًمؽ ذم قمْمد اعمًٚمٛملم، سمؾ يم٤مٟمقا يمام وصٗمٝمؿ اهلل: 

 ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ﴿. صمؿ ذيمر ًمٜم٤م ٟمٛمقذضًم٤م ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل: [11إضمزاب: ]

 .[13إضمزاب: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

، وهق حيٗمر اخلٜمدق، صمؿ هق يٕمد أصكح٤مسمف سمٗمكتص اًمكٞمٛمـ، وومكتص ط ُمقىمٗمفوأفمٓمؿ َمـ ذيمؽ: 

ڱ ں ں ﴿ ممٚمٙمتل يمنى وىمٞمٍم. وهق ُم٤م ضمٕمؾ أهكؾ اًمٜمٗمك٤مق يتٜمكدرون ويًكخرون:

ويمذًمؽ يم٤من ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم  .[21إضمزاب: ]﴾ہ ہ ہ ہ ھڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

أسمًدا. يتٝمٛمقن اعم١مُمٜملم ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل اًمٙمريؿ سم٤مًمتٝمقر واًمٖمكرور، وذًمكؽ ٕهنكؿ ٓ يٌك٤مًمقن 

سمٕمدد قمدوهؿ وٓ قمدشمف، ُمتقيمٚملم قمغم اهلل شمٕم٤ممم. وي٘مقل اًم٘مرآن ذم ؾمقرة إٟمٗمك٤مل اًمتكل قم٘مك٥م 

ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿ ومٞمٝم٤م قمغم همزوة سمكدر:

 .[19إٞمٖم٣مل: ] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے

 أضمؾ.. قمزيز ٓ يذل ُمـ ٓذ سمجٜم٤مسمف، طمٙمٞمؿ ٓ يْمٞمع ُمـ وصمؼ سمتدسمػمه.

ة: -6  ٤م، ومتٜمحف ُمٚمًٙمك٤مقمٚمٞم   ٤موُمـ صمامر اًمتقيمؾ: اًمٕمزة، اًمتل حيس هب٤م اعمتقيمؾ، ومؽمومٕمف ُمٙم٤مٟمً  ايمٔمز 

ؾ قمٚمٞمف، يمام ىمك٤مل شمايمٌػمً  گ گ گ  ﴿ٕمك٤ممم: ، سمٖمػم قمرش وٓ شم٤مج، وهل ىمٌس ُمـ قمزة اعمتقيما

  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿، [127ايمُمٔمراء: ] ﴾گ ڳ

 .[19إٞمٖم٣مل: ]

 .وم٤معمتقيمؾ هٜم٤م قمزيز سمٖمػم قمِمػمة، همٜمل سمٖمػم ُم٤مل، ُمٚمؽ سمٖمػم ضمٜمقد وٓ أشم٤ٌمع

أضمؾ هق ُمٚمؽ، وًمٙمٜمف ُمـ ُمٚمقك أظمكرة، ٓ ُمكـ ُمٚمكقك اًمكدٟمٞم٤م. ومٛمٚمكقك اًمكدٟمٞم٤م يِمكٕمرون 

يمام يِمٕمرون سمك٤مخلقف قمكغم ُمٚمٙمٝمكؿ أن يكزول سمح٤مضمتٝمؿ إمم ُمـ طمقهلؿ ُمـ إشم٤ٌمع وإٟمّم٤مر، 

 .سم٤مًمٙمٞمد ُمـ اًمداظمؾ، أو سم٤مًمٖمزو ُمـ اخل٤مرج، أو سم٤معمقت اًمذي ٓ يٗمرق سملم ُمٚمؽ وؾمقىم٦م

 أُم٤م ُمٚمقك أظمرة وم٘مٚمقهبؿ ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ٓ يرضمقن إٓ رمحتف، وٓ خي٤مومقن إٓ قمذاسمف. 

اًمّمكدر، ويٜمٗمًكص ًمكف  اًمكذي يٜمنمكح سمكف شاًمرو٤م»وُمـ صمٛمرات اًمتقيمؾ قمغم اهلل  :ايمرو٣م -7

 .ش، وضمدت إمم يمؾ ظمػم ؾمٌٞماًل ُمتك روٞم٧م سم٤مهلل ويمٞماًل »اًم٘مٚم٥م. ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 .ُمـ ُم٤مهٞم٦م اًمتقيمؾ، أو درضم٦م ُمـ درضم٤مشمف اضمزءً  شاًمرو٤م»وسمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ 

 .شاًمتقيمؾ هق اًمرو٤م سم٤معم٘مدور»ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

واٟم٘مِمك٤مع  وُمـ صمٛمرات اًمتقيمؾ: إُمؾ ذم اًمٗمقز سم٤معمٓمٚمقب واًمٜمج٤مة ُمـ اعمٙمكروه، :إَمؾ -8
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 اًمٖمٛم٦م، واٟمٗمراج اًمٙمرسم٦م، واٟمتّم٤مر احلؼ قمغم اًم٤ٌمـمؾ، واهلدى قمغم اًمْمالل، واًمٕمدل قمغم اًمٔمٚمؿ.

وم٤معمتقيمؾ قمغم اهلل ٓ يٕمرف اًم٘مٜمقط إمم ىمٚمٌف ؾمٌٞماًل، وٓ يٖمٚمٌف اًمٞم٠مس. وم٘مكد قمٚمٛمكف اًم٘مكرآن أن 

ڄ ڄ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن إسمكراهٞمؿ: اًم٘مٜمقط ُمـ ًمقازم اًمْمالل، واًمٞم٠مس ُمـ شمقاسمع اًمٙمٗمر.

 .[56احلجر: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  ﴿ ووم٣مل فمعم يمًل٣من ئمٗملقب:

 .[87يقؽمػ: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 ىم٤مل ذًمؽ إسمراهٞمؿ ذم ُم٘م٤مم إٟمج٤مب اًمِمٞم: اهلرم سمٕمد أن أص٤مسمف اًمٙمؼم.

وىم٤مل ذًمؽ يٕم٘مقب ذم ُم٘م٤مم اًمٌح٨م قمـ يقؾمػ وأظمٞمف سمٕمد أن ـم٤مل ومراىمف ًمٞمقؾمػ، واٟم٘مٓم٤مع 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿قمنمات اًمًٜملم، وًمٙمٜمف مل يٗم٘مد إُمؾ، ىم٤مل: أظم٤ٌمره 

 .[83يقؽمػ: ] ﴾ۈ ٴۇ

إن اعمتقيمؾ قمغم اهلل يٕمٚمؿ أن اعمٚمؽ يمٚمف سمٞمد ظم٤مًم٘مف وُمدسمر أُمره، يٗمٕمؾ ُمك٤م يِمك٤مء، وحيٙمكؿ ُمك٤م  

يريد، ي١مي اعمٚمؽ ُمـ يِم٤مء، ويٜمزع اعمٚمؽ ممـ يِم٤مء، ويٕمز ُمـ يِم٤مء ويذل ُمـ يِم٤مء، سمٞمده اخلكػم، 

 يمؾ رء ىمدير. وهق قمغم

إن ؿم٤مء أهمٜمك اًمٗم٘مػم، وأوم٘مر اًمٖمٜمل، وىمقى اًمْمكٕمٞمػ، وأوكٕمػ اًم٘مكقي، وٟمٍمك اعمٔمٚمكقم، 

وأظمذ اًمٔم٤ممل، وؿمٗمك اعمريض، وين قمغم اعمٕمن، وأقمز اًمذًمٞمؾ، وأذل اًمٕمزيز، ىمكد يٗمٕمكؾ ذًمكؽ 

سم٠مؾم٤ٌمب ُمٕمت٤مدة ُمٕمرووم٦م، وىمد يٗمٕمٚمف سم٠مؾم٤ٌمب همػم ُم٠مًمقوم٦م، ٓ طمجكر قمكغم ُمِمكٞمئتف، وٓ يٜم٤مزقمكف 

ؾمٚمٓم٤مٟمف. ىمد يًتدرج اًمٔم٤ممل ويٛمكم ًمف ؾمٜملم، طمتك يتقهؿ أن اهلل ىمد ٟمًٞمف! وىمد ي٠مظمذه ذم أطمد ذم 

عمص اًمٌٍم أو هق أىمرب. وىمد يٖمٞم٨م اعمٚمٝمقف، ويٜمٗمس قمـ اعمٙمروب، ُمـ طمٞم٨م ٓ حيت٥ًم هكق 

وٓ حيت٥ًم اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف
(1 )

.  

سمٞمٜمكف وسمكلم  وم٘مكد ىمكرن اهلل ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم أن ايمتقىمؾ فمعم اهلل يقرث ايمٛمٌمل وايمتٚم٘ملكم: -9

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿اًمتقيمؾ، وم٘مك٤مل ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم:

  .[260آل فمٚمران:] ﴾ژژ ڑ ڑ ک ک ک

سمٞمٜمكف  –ؾمكٌح٤مٟمف وشمٕمك٤ممم–ىم٤مل اهلل  أن ايمتقىمؾ فمعم اهلل يٗمقي ايمٔمزيٚم٥م وايمث٣ٌمت فمعم إَمر: -20

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ ﴿ :وشمٕمكك٤ممم ؾمكٌح٤مٟمف وم٘مكك٤مل ،وسمكلم اًمتقيمكؾ

 . [52 ]ايمتقزم٥م: ﴾گ گ گ
                                                                          

 يقؾمػ اًم٘مرو٤موي. ديمتقر شاًمتقيمؾ قمغم اهلل»( 2)
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ڱ ں ں  ﴿: ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ايمتقىمؾ فمعم اهلل يٗمل َمـ سمًٙمط ايمُمٝمْم٣من: -22

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 . [200-98]ايمٛمحؾ:  ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

إؾم٤ٌمب  ىوم٤مًمتقيمؾ ُمـ أىمق واحلًد وايمٔمكم: قىمؾ فمعم اهلل َمـ أؽم٣ٌمب دهمع ايمًحرأن ايمت -21

ں ں  ﴿قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف يٕم٘مقب:  -ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم-د ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ، ىم٤مل اهلل اًمتل يدومع هب٤م اًمٕمٌ

ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 . [67]يقؽمػ:  ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿:-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ىم٤مل اهلل  أن ايمتقىمؾ فمعم اهلل يقرث ايمرز : -23

[3، 1]ايمْمال : ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ
(1 )

. 

ُمـ جل٠م إًمٞمف وهق اًمذي ي١مُمـ اخل٤مئػ وجيػم  هق طم٥ًم ُمـ شمقيمؾ قمٚمٞمف ويم٤مٍف  ٣مل ازمـ ايمٗملٝمؿ:وم

اعمًتجػم ومٛمـ شمقٓه واؾمتٜمٍم سمف وشمقيمؾ قمٚمٞمف واٟم٘مٓمع سمٙمٚمٞمتكف إًمٞمكف، شمكقٓه وطمٗمٔمكف وطمرؾمكف 

 ٜمف مم٤م خي٤مف وحيذر وضمٚم٥م إًمٞمف ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اعمٜم٤مومعوص٤مٟمف، وُمـ ظم٤مومف واشم٘م٤مه، أُمّ 
(2 )

. 

 ٣ٛفطٌ ايتك -21
ويمالمهك٤م ُمك٠مظمقذ ُمكـ  ،اًمت٘مقى هل آؾمؿ ُمـ اشم٘مك واعمّمدر آشم٘م٤مء ٣م:يمٕم٥م وذفمً  شايمتٗمقى»

مم٤م ييه وي١مذيف وم٠مصؾ اًمت٘مقى أن جيٕمكؾ اًمٕمٌكد سمٞمٜمكف  اًمٌمء طمٗمظ هل :واًمقىم٤مي٦م، شوىمل»ُم٤مدة 

وسملم ُم٤م خي٤مومف وحيذره وىم٤مي٦م ومت٘مقى اًمٕمٌد ًمرسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ اًمٕمٌد سمٞمٜمف وسمكلم ؾمكخط 

 همْمٌف وقمذاسمف وىم٤مي٦م حتٗمٔمف ومتٜمٕمف وهذا هق اعمٕمٜمك اًمنمقمل ًمٚمت٘مقى. اهلل و

أظمكذت  هؾ :؟ وم٘م٤مل أسمق هريرةي٤م أسم٤م هريرة! ُم٤م اًمت٘مقى» همٗم٣مل: همٙمٗمد ؽمٟمل ؽم٣م ؾ أزم٣م هريرة 

ىمك٤مل  ؟ومامذا صكٜمٕم٧م :ىم٤مل ،؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿقمغم ـمريؼ ومٞمف ؿمقك هؾ ُمِمٞم٧م :؟ يٕمٜملـمريً٘م٤م ذا ؿمقك

 ،شذاك اًمت٘مكقى :وم٘مك٤مل أسمكق هريكرة ،ف واسمتٕمدت قمٜمكفيمٜم٧م إذا رأي٧م اًمِمقك قمدًم٧م قمٜم :اًم٤ًمئؾ

 ف ذم هذه اًمّمٞم٤مهم٦م اعمٕمؼمة، وم٘م٤مل:وم٠مظمذ اسمـ اعمٕمتز هذا اجلقاب اًمٌٚمٞمغ وص٤مهم

 طملللللللؾ ايملللللللذٞمقب صلللللللٕمغمه٣م

 

 وىمٌغمهلللللللل٣م همٜمللللللللق ايمتٗمللللللللك

 واصلللللٛمع ىملللللام متًمللللل زملللللٟمرض  

 

 ايمُمللللللقك حتللللللذر َملللللل٣م سمللللللرى

                                                                           

 .( :41، 419ص:  أيب قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئد احل٤مؿمدي  شاًمّمحٞمص ُمـ إصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم»( 2)

 . (3/574اسمـ اًم٘مٞمؿ   شسمدائع اًمٗمقائد»( 1)
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 ٓ حتٗملللللللللللللرن صلللللللللللللٕمغمة 

 

 إن اجلٌلللللللل٣مل َمللللللللـ احلٍملللللللل

 ضمزاء شم٘مقاهؿ. :أي [27]حمٚمد: ﴾ۈئ ېئ ېئ ﴿ :يؾ اًمٕمزيزوذم اًمتٜمز وم٣مل ازمـ َمٛمٓمقر: 

أي  [56]اظملدشمر: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :شمٕمك٤ممم وىمقًمف. أهلٛمٝمؿ شم٘مقاهؿ: ُمٕمٜم٤مه وومٝمؾ:

هق أهؾ أن يت٘مك قم٘م٤مسمف، وأهؾ أن يٕمٛمؾ سمام ي١مدي إمم ُمٖمٗمرشمف. ىم٤مل أسمق سمٙمر: رضمؾ شم٘مل وجيٛمكع 

٤مًمص، وأصكٚمف ُمكـ وىمٞمك٧م ٟمٗمزك ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمقق ٟمٗمًف ُمـ اًمٕمذاب اعمٕم٤ميص سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم ،أشم٘مٞم٤مء

أىمٞمٝم٤م
(1 )

 . 

 ،واًمروك٤م سم٤مًم٘مٚمٞمكؾ ،واخلقف ُمـ اجلٚمٞمؾ ،اًمت٘مقى هل اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٜمزيؾ همٗم٣مل:  وفمرهمٜم٣م فمقم

 وآؾمتٕمداد ًمٞمقم اًمرطمٞمؾ. 

 رمحك٦م رضمك٤مء اهلل ُمكـ ٟمقر غماًمت٘مقى اًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل قم :-رمحف اهلل-وفمرهمٜم٣م ؿمٙمؼ زمـ ضمٌٝم٤م 

خم٤موم٦م قمذاب اهلل ،ٟمقر ُمـ اهللشمرك ُمٕم٤ميص اهلل قمغم  :واًمت٘مقى ،اهلل
(2 )

. 

جلٛمٞمكع أُمتكف،  طهل وصٞم٦م اهلل ًمألوًملم وأظمريـ ُمـ ظمٚم٘مف وهل وصٞم٦م اًمٜمٌكل  وايمتٗمقى:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :وهكل وصككٞم٦م اًمًكٚمػ ًمٌٕمْمككٝمؿ اًمكٌٕمض ىمكك٤مل شمٕمكك٤ممم

 . [32]ايمٛم٣ًمء: ﴾ہ ہ ہ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ﴿ سمٔملل٣ملم: ووملل٣مل

 . [2]ايمٛم٣ًمء:  ﴾ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ومٗمل احلدي٨م اًمّمحٞمص اًمذي رواه اًمؽمُمكذي ُمكـ  ،جلٛمٞمع أُمتف طهل وصٞم٦م اًمٜمٌل  ايمتٗمقى:

ُمققمٔم٦م سمٚمٞمٖم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب وذروم٧م  ططمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ىم٤مل: وقمٔمٜم٤م اًمٜمٌل 

أوصٝم٘مؿ زمتٗمقى »: طيم٠مهن٤م ُمققمٔم٦م ُمقدع وم٠موصٜم٤م وم٘م٤مل اًمٜمٌل  !ي٤م رؾمقل اهلل :ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن وم٘مٚمٜم٤م

شاهلل فمز وصمؾ
(3 )

.  

أوصٝمؽ زمتٗملقى اهلل سمٔمل٣ملم »وم٘م٤مل:  أوصٜمل! ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚم٧م وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري وم٣مل:

                                                                          

 .( :5/218اًمٜمٕمٞمؿ   ةٟمي( 2)

 .( 5/2231وٟمية اًمٜمٕمٞمؿ   (،22/34اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( 1)

طمكدي٨م طمًكـ  :رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف وىمك٤مل اًمؽمُمكذي صحٝمح:( 3)

 وصكحٞمص اسمكـ (،3787وصحٞمص اًمؽمُمكذي   (،5718وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود   ،صحٞمص

 .( 48:واًمّمحٞمح٦م   (،53 ُم٤مضمف 
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شهم١مٞمف رأس ىمؾ رء
(1 )

 . 

اسمؼ اهلل ضمٝمثام ىمٛم٦م وأسمٌع ايمًٝمئ٥م احلًلٛم٥م متحٜمل٣م »: طىم٤مل زم رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

شوطم٣ميمؼ ايمٛم٣مس زمخٙمؼ ضمًـ
(2 )

. 

سمٗمقى »: وم٘م٤مل ؟قمـ أيمثر ُم٤م يدظمؾ اًمٜم٤مس اجلٜم٦م طؾ رؾمقل اهلل ؾمئ :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شاهلل وضمًـ اخلٙمؼ
(3 )

. 

 ،جلٛمٞمع أُمتف، واًمت٘مقى وصٞم٦م اًمًكٚمػ اًمّمك٤مًمص سمٕمْمكٝمؿ ًمكٌٕمض طوصٞم٦م اًمٜمٌل  وم٤مًمت٘مقى

وي٘مقل  ،إُم٦م ذم ظمٓمٌف يم٤من أطمدهؿ إذا أوص أظم٤مه أوص٤مه سمت٘مقى اهلل ومٝمل وصٞم٦م اًمّمديؼ 

 .اهلل قمز وضمؾوم٠مُم٤م سمٕمد: وم٠م) أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى 

 .اشمؼ اهلل ي٤م قمٛمر :وىم٤مل ،دقم٤مه وم٠موص٤مه وعم٤م قمٝمد ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ) أوصكٞمؽ سمت٘مكقى اهلل ٢مومك :٤م وم٘م٤مل: أُم٤م سمٕمكديمت٥م إًمٞمف يقُمً  ،وهل وصٞم٦م قمٛمر ًمقًمده قمٌد اهلل

وُمـ أىمروف ضمزاه وُمكـ ؿمكٙمره زاده، وم٤مضمٕمكؾ اًمت٘مكقى ٟمّمك٥م  ،قمز وضمؾ، وم٢مٟمف ُمـ اشم٘م٤مه وىم٤مه

 قمٞمٜمٞمؽ وضمالء ىمٚمٌؽ. 

أُمك٤م  :٤م وم٘م٤مل٤م ُمـ إظمقاٟمف يقُمً ومٚم٘مد أوص أظًم ، صٞم٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز رمحف اهلل شمٕم٤ممموهل و

وٓ يثٞم٥م إٓ  ،وم٢م) أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل قمز وضمؾ اًمتل ٓ ي٘مٌؾ همػمه٤م، وٓ يرطمؿ إٓ أهٚمٝم٤م ،سمٕمد

ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤مك ُمـ اعمت٘ملم ،وإن اًمٕم٤مُمٚملم هب٤م ىمٚمٞمؾ ،قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اًمقاقمٔملم هب٤م يمثػم
(4 )

.   

  ٓمؿ شمٚمرات ايمتٗمقى:أفم

وىمد سمنم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمت٘ملم سمٌِم٤مرات قمديدة ُمٜمٝم٤م: »

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  هم٣ميمرز  ايم٘مثغم اظمٌل٣مرك ؽملٌٌف ايمتٗملقى:

 .[96 ]إفمراف: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

                                                                          

 .( 666رواه أمحد وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمّمحٞمح٦م   صحٝمح:( 2)

 (،2:98، وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  طمدي٨م طمًـ صكحٞمص :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًلـ:( 1)

 .( 8:صحٞمص اجل٤مُمع  

طمكدي٨م طمًكـ  :واه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمزهد وهمػمه وىم٤مل اًمؽمُمكذير ضمًـ:( 3)

 .( 88:واًمّمحٞمح٦م   (،3115. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  صحٞمص همري٥م

اًمٓمٌٕمك٦م  –سمتٍمكف. ط: ُمٙمتٌك٦م ومٞمك٤مض ( 244-241 ص: حمٛمكد طمًك٤من  ًمٚمِمٞم: شاحل٘مقق اإلؾمالُمٞم٦م»( 1)

 م.3116 -هك2537إومم 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ﴿  ووم٣مل سمٔم٣ملم:

ڦ   ڀ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 .[66، 65]اظم٣م دة:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڦڄ ڄ ڄ 

   .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿شمٕم٤ممم:  ىم٤مل وسمٝمًغم إَمقر وسمًٜمٝمٙمٜم٣م ؽمٌٌف ايمتٗمقى:

 .[1]ايمْمال :

 . [7-5] ايمٙمٝمؾ: ﴾ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  يمتٗملقى:اواخلروج َمـ إزَمل٣مت وسمٖملري٨م ايم٘مرزمل٣مت ؽملٌٌف 

 .[1]ايمْمال : ﴾ں ڻ

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ايمٗمٙمقب وَمٕمٖمرة ايمذٞمقب ؽمٌٌف ايمتٗمقى: وسمٛمقير

﯀﯁  ﮿  ﮾  ﮼﮽  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .[18]احلديد: ﴾ۓ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ وومللل٣مل سمٔمللل٣ملم:

 . [19 إٞمٖم٣مل:] ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[1ايمتقزم٥م:] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وحم٥ٌم اهلل يمٔمٌده ؽمٌٌٜم٣م ايمتٗمقى:

   ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٔمٌده ؽمٌٌٜم٣م ايمتٗمقى:وَمٔمٝم٥م اهلل يم

 . [218 ايمٛمحؾ:]

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم وايمٛمٌم وايمتٚم٘مكم دم إرض ؽمٌٌف ايمتٗمقى:

ڃچ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ ڤ

ژ ژ ڑ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 . [216 -213آل فمٚمران:] ﴾ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 وايمتٟمَمكم فمعم ضمٝم٣مة إهؾ وإوٓد وايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م فمعم َمًتٗمٌٙمٜمؿ ٓ ي٘مقن إٓ زم٣ميمتٗمقى:

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ وملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 . [9ايمٛم٣ًمء:] ﴾ڍ ڍ

وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[29]اجل٣مشمٝم٥م: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ووٓي٥م اهلل يمٔمٌده ؽمٌٌٜم٣م ايمتٗمقى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ مم:وىم٤مل شمٕمك٤م ،[31]إٞمٖمل٣مل: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 . [63، 61 ]يقٞمس: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  وايمتقهمٝمؼ يمِم٣ميمح ايمٔمٚمؾ ؽملٌٌف ايمتٗملقى:
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 .[72 ،70]إضمزاب: ﴾ے ے ۓ ھ

  وومٌقل ص٣ميمح ايمٔمٚمؾ ؽمٌٌف ايمتٗمقى:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ وملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 . [17]اظم٣م دة: ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ىمك٤مل شمٕمك٤ممم:  وايمٛمج٣مة َمـ ايمٛم٣مر زمٔمد وروده٣م ؽمٌٌف ايمتٗمقى:

ڍ  ﴿، وىمك٤مل شمٕمك٤ممم:[72،71 َمريؿ:] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ

وئ  ﴿، وىم٤مل شمٕمك٤ممم: [62ايمزَمر:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 .[27 -21ايمٙمٝمؾ: ] ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ وئ ۇئ ۇئ

 وايمٖمقز زم٣مجلٛم٥م ؽمٌٌف ايمتٗمقى: 

 .[63]َمريؿ: ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿ ٔم٣ملم:سم وم٣مل

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ پ پ ڀ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ سمٔملل٣ملم: ووملل٣مل

 .[36 -32]ايمٛمٌٟم:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ې ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ سمٔمل٣ملم: ووم٣مل

 .[11-12]اظمرؽمالت: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ سمٔم٣ملم: وم٣مل

  ﴾چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[10-27 ]ايمْمقر:

ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم وأفمٓمؿ صمزاء اظمتٗمكم جم٣مورهتؿ رب ايمٔم٣مظمكم:

 .[55، 51]ايمٗمٚمر: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ورهمٔم٥م ايمدرصم٣مت ؽمٌٌٜم٣م ايمتٗمقى:

ش[121]ايمٌٗمرة: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 (1 )

 . 

 فطٌ املؤَٔ ايكٟٛ -21
 أن اًم٘مقة هل متٙمـ اًمٙم٤مئـ احلل ُمـ إومٕم٤مل اًمِم٤مىم٦م.  ٣ٌمرىمٖمقري:وم٣مل اظم

وهل ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ُمكدطمٝم٤م رؾمكقل  ًمٚمٕمدوِّ  اوأُمر هب٤م اؾمتٕمدادً  ،وأن اهلل أُمر هب٤م ذم اًمٓم٤مقم٦م

                                                                          

 .( 8:-3:قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي  ص:. د شظمػم اًمٜم٤مس»( 2)
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٤مذم اعم١مُمـ أن يٙمقن ىمقي   طاهلل 
(1)

 . 

اظمل٠مَمـ  إلم اهلل َملـ اظمل٠مَمـ ايمٗملقي طملغم وأضمل٤ّم » :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

سمٔمجز وإن أص٣مزمؽ رء همال سمٗمؾ يمق أين  ايمّمٔمٝمػ ودم ىمؾ طمغم اضمرص فمعم َم٣م يٛمٖمٔمؽ واؽمتٔمـ زم٣مهلل وٓ

شىم٣من ىمذا وىمذا ويم٘مـ ومؾ ومدر اهلل وَم٣م ؾم٣مء همٔمؾ هم١من يمق سمٖمتح فمٚمؾ ايمُمٝمْم٣منىمذا همٔمٙم٦م 
(2 )

 . 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

  .[60ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ىئ ىئ

 ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ ديكٜمٙمؿ وإسمٓمك٤مل هاليمٙمكؿ ذم اًم٤ًمقملم اًمٙمٗم٤مر ٕقمدائٙمؿ ﴾ۇ ﴿ :أي

 ىمتك٤مهلؿ، قمغم يٕملم مم٤م ذًمؽ وٟمحق إؾمٚمح٦م وأٟمقاع واًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم٘مقة ُمـ قمٚمٞمف شم٘مدرون ُم٤م يمؾ: أي

 اعمككداومع ُمككـ وأٓت إؾمككٚمح٦م أصككٜم٤مف ومٞمٝمكك٤م شمٕمٛمككؾ اًمتككل اًمّمككٜم٤مقم٤مت أٟمككقاع ذًمككؽ ذم ومككدظمؾ

 واًم٘مككالع واحلّمككقن واًمٌحريكك٦م، اًمؼميكك٦م واعمرايمكك٥م اجلقيكك٦م، واًمٓمٞمكك٤مرات واًمٌٜمكك٤مدق، واًمرؿم٤مؿمكك٤مت،

 أقمدائٝمؿ، ذ سمف قمٜمٝمؿ ويٜمدومع اعمًٚمٛمقن يت٘مدم هب٤م اًمتل واًمًٞم٤مؾم٦م: واًمرْأي اًمدوم٤مع، وآٓت واخلٜم٤مدق،

ُْمِل، وشَمَٕمٚمُّؿ َْملُ  ايمٗمقة إن أٓ» :ط اًمٜمٌل ىم٤مل وهلذا .واًمتدسمػم واًمِمج٤مقم٦م اًمرا شايمر 
(3 )

. 

ې ې ى  ﴿، أقمكداؤيمؿ أهنكؿ شمٕمٚمٛمقن ممـ ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ :وومقيمف

 ومٚمكذًمؽ ﴾ائ ەئ ﴿، سمكف اهلل خيك٤مـمٌٝمؿ اًمذي اًمقىم٧م هذا سمٕمد ؾمٞم٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ ممـ ﴾ى ائ

 ضمٝمك٤مد ذم اعم٤مًمٞمك٦م اًمٜمٗم٘مك٤مت سمكذًمؽ ىمتك٤مهلؿ قمكغم يٕمكلم ُمك٤م أقمٔمكؿ وُمـ، هلؿ سم٤مٓؾمتٕمداد أُمرهؿ

اًمٙمٗم٤مر
(4 )

. 

 فطٌ َٔ غاب غٝب١ يف اإلضالّ  -22
َملـ ؾمل٣مب ؾملٝم٥ٌم دم اإلؽملالم » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمٚمرو زمـ فم٥ًٌم  وفمـ

شا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مىم٣مٞم٦م يمف ٞمقرً 
(5 )

. 

                                                                          

 .( 3/456 جص:  شوإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ»( 2)

 .شدير هلل٤مؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وشمٗمقيض اعم٘مإُمر سم٤مًم٘مقة وشمرك اًمٕمجز وآ» :سم٤مب( 3775  رواه ُمًٚمؿ( 1)

 ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر.( 2:28  رواه ُمًٚمؿ( 3)

 .( 2/435ًمٚمِمٞم: اًمًٕمدي.ص:   شاعمٜم٤من يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم»( 1)

دي٨م طمًـ صكحٞمص. وصكححف إًمٌك٤م) ذم ضمك٤مُمع اًمؽمُمكذي رواه اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي وىم٤مل: طم صحٝمح:( 5)

 .( 7419صحٞمص اجل٤مُمع  و (،4253وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل   (،2745 
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ا يلقم َمـ ؾم٣مب ؾمٝم٥ٌم دم اإلؽملالم ىم٣مٞمل٦م يملف ٞملقرً » :يٗمقل طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  وفمـ أيب أَم٣مَم٥م 

شامفمٝمؾايمٗمٝم٣مَم٥م وَمـ رَمك زمًٜمؿ دم ؽمٌٝمؾ اهلل أطمْمٟم أو أص٣مب ىم٣من يمف زمٚمثؾ روم٥ٌم َمـ ويمد إؽم
(1 )

 . 

ا يقم َمـ ؾم٣مب ؾمٝم٥ٌم دم اإلؽمالم ىم٣مٞم٦م يمف ٞمقرً » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ همّم٣ميم٥م زمـ فمٌٝمد 

ًٓ  :وم٘م٤مل ًمف رضمؾ قمٜمد ذًمؽ شايمٗمٝم٣مَم٥م َملـ ؾمل٣مء » :ط يٜمتٗمقن اًمِمٞم٥م وم٘مك٤مل رؾمكقل اهلل وم٢من رضم٤م

شهمٙمٝمٛمتػ ٞمقره
(2 )

 . 

اهلل ىم٣مٞمل٦م يملف  َمـ ؾم٣مب ؾمٝم٥ٌم دم ؽملٌٝمؾ: »طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

شا يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مٞمقرً 
(3 )

. 

ٓ سمٛمتٖمقا ايمُمٝم٤م هم١مٞمف ٞمقر يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ ؾم٣مب ؾملٝم٥ٌم دم » وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شفمٛمف هب٣م طمْمٝمئ٥م ورهمع يمف هب٣م درصم٥م اإلؽمالم ىمت٤م اهلل يمف هب٣م ضمًٛم٥م وضمط  
(4 )

.  

 فطٌ ايعدٍ يف احلهِ -23
وىمكك٤مل . [90ايمٛمحللؾ:]﴾چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ :وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم

ٹ ٹ  ﴿: شمٕمككك٤ممم وىمككك٤مل .[9احلجلللرات: ] ﴾ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: شمٕمككك٤ممم

 .[11]اظم٣م دة: ﴾ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

إن اًمٜمك٤مس مل يتٜمك٤مزقمقا ذم أن قم٤مىمٌك٦م اًمٔمٚمكؿ وظمٞمٛمك٦م، وأن قم٤مىمٌك٦م  :-رمحف اهلل-وم٣مل ازمـ سمٝمٚمٝم٥م 

وٓ يٜمٍمك  يٜمٍم اًمدوًمك٦م اًمٕم٤مدًمك٦م وإن يم٤مٟمك٧م يمك٤مومرة، اًمٕمدل يمريٛم٦م، وهلذا يروى: أن اهلل شمٕم٤ممم

. ( 5)اًمدوًم٦م اًمٔم٤معم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ُم١مُمٜم٦م

ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜملؿ اهلل دم ـمٙملف يلقم ٓ ـملؾ إٓ ـمٙملف: إَمل٣مم » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

وؾم٣مب ٞمُمٟم دم فم٣ٌمدة اهلل سمٔم٣ملم، ورصمؾ ومٙمٌف َمٔمٙمؼ دم اظم٣ًمصمد، ورصمالن حت٣مزم٣م دم اهلل اصمتٚمٔمل٣م  فم٣مدل،

إين أطمل٣مف اهلل، ورصملؾ سمِملد   :ٛمِم٤م ومج٣مل همٗمل٣ملفمٙمٝمف وسمٖمروم٣م فمٙمٝمف، ورصمؾ دفمتف اَمرأة ذات َم

                                                                          

 .وشم٘مدم صحٝمح:( 2)

 =. وصكححفوإوؾمط ُمـ رواي٦م اسمـ هلٞمٕم٦م وسم٘مٞمك٦م إؾمكٜم٤مده صم٘مك٤مت رواه اًمٌزار واًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ضمًـ:( 1)

 .( 31:3إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  =

 .( 31:5. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  صم٘م٤مت ه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحفروا صحٝمح:( 3)

 .( 31:7. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 1)

 .( 246ص:  3 ج شوإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ»اٟمٔمر ( 5)
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شٝمٛم٣مهزمِمدوم٥م همٟمطمٖم٣مه٣م ضمتك ٓ سمٔمٙمؿ ؾماميمف َم٣م سمٛمٖمؼ يٚمٝمٛمف، ورصمؾ ذىمر اهلل طم٣ميمًٝم٣م همٖم٣مو٦م فم
(1 )

.   

إن اظمٗمًْمكم فمٛملد اهلل فملعم »: ط اهللقل ككُىم٤مل َرؾم :وم٣مل ٚمرو زمـ ايمٔم٣مص زمـ فم وفمـ فمٌد اهلل

شوَم٣م ويمقا َمٛم٣مزمر َمـ ٞمقر: ايمذيـ ئمديمقن دم ضم٘مٚمٜمؿ وأهٙمٝمٜمؿ
(2 )

.   

طمٝم٣مر أ ٚملت٘مؿ ايملذيـ حتٌلقهنؿ »ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمقف زمـ َم٣ميمؽ 

وحيٌقٞم٘مؿ، وسمِمٙمقن فمٙمٝمٜمؿ ويِمٙمقن فمٙمٝم٘مؿ. وذار أ ٚملت٘مؿ ايملذيـ سمٌٕمّملقهنؿ ويٌٕمّملقٞم٘مؿ، 

 يمِمالة،ٓ َم٣م أوم٣مَمقا همٝم٘مؿ ا»أومال ٟمٜم٤مسمذهؿ؟ ىم٤مل:  اهللي٤م َرؾُمقل  :ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م شوسمٙمٔمٛمقهنؿ ويٙمٔمٛمقٞم٘مؿ!

شَم٣م أوم٣مَمقا همٝم٘مؿ ايمِمدوم٥م ،ٓ
(3 )

. 

أهؾ اجلٛم٥م شمالشم٥م: ذو ؽملٙمْم٣من َمٗمًلط » ي٘مقل: طؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٝم٣مض زمـ مح٣مر 

شفمٝم٣مل َمقهمؼ، ورصمؾ رضمٝمؿ رومٝمؼ ايمٗمٙم٤م يم٘مؾ ذي ومرزمك وَمًٙمؿ، وفمٖمٝمػ َمتٔمٖمػ ذو
(4 )

. 

 ٚدٛب طاع١ ٚال٠ األَٛز يف غري َعص١ٝ اهلل ٚذبسِٜ طاعتِٗ يف املعص١ٝ
 .[59ايمٛم٣ًمء:] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

فمعم اظمرء اظمًٙمؿ ايمًٚمع وايمْم٣مفم٥م همٝمام أضم٤م وىمره، إٓ أن » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر 

شي٠مَمر زمٚمٔمِمٝم٥م، هم١مذا أَمر زمٚمٔمِمٝم٥م همال ؽمٚمع وٓ ؿم٣مفم٥م
(5 )

. 

همللٝمام »: قمككغم اًمًككٛمع واًمٓم٤مقمكك٦م ي٘مككقل ًمٜمكك٤م ط اهللقل كُيمٜمكك٤م إذا سم٤ميٕمٜمكك٤م َرؾمكك وملل٣مل:وفمٛمللف 

شؽمتْمٔم٦ما
(6 )

. 

َمـ طمٙمع يًدا َمـ ؿم٣مفم٥م يمٗمل اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م وٓ » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف 

شضمج٥م يمف، وَمـ َم٣مت ويمٝمس دم فمٛمٗمف زمٝمٔم٥م َم٣مت َمٝمت٥ًم صم٣مهٙمٝم٥م
(7 ). 

                                                                          

 .شومْمؾ إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م» :سم٤مب( 2142وُمًٚمؿ   (،:73رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

ومْمٞمٚم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل وقم٘مقسم٦م اجل٤مئر واحل٨م قمغم اًمرومؼ سم٤مًمرقمٞم٦م واًمٜمٝمكل قمكـ » :سم٤مب( 2938ًٚمؿ  ُمرواه ( 1)

 .شإدظم٤مل اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ

 : شمدقمقن هلؿ.شسمِمٙمقن فمٙمٝمٜمؿ»ىمقًمف: . شظمٞم٤مر إئٛم٦م وذارهؿ» :سم٤مب( 2966رواه ُمًٚمؿ  ( 3)

 .شهؾ اًمٜم٤مرؾ اجلٜم٦م أهاًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م أ» :سم٤مب( 3976ُمًٚمؿ  رواه ( 1)

وضمقب ـم٤مقم٦م إُمكراء ذم همكػم ُمٕمّمكٞم٦م وحتريٛمٝمك٤م ذم » :سم٤مب( :294وُمًٚمؿ   (،7836رواه اًمٌخ٤مري  ( 5)

 .شاعمٕمّمٞم٦م

اًمٌٞمكع قمكغم اًمًكٛمع » :سمك٤مب( 2978، وُمًٚمؿ  شيمٞمػ ي٤ٌميع اإلُم٤مم اًمٜم٤مس» :سم٤مب( 7887رواه اًمٌخ٤مري  ( 6)

 .شواًمٓم٤مقم٦م ومٞمام اؾمتٓم٤مع

 .شوَمـ َم٣مت وهق َمٖم٣مر  يمٙمجامفم٥م هم١مٞمف يٚمقت َمٝمت٥ًم صم٣مهٙمٝم٥مً »وذم رواي٦م ًمف:  (،2962ُمًٚمؿ  رواه ( 7)
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إن اؽمتٔمٚمؾ فمٙمٝم٘مؿ فمٌلد ضمًٌمل واؽمٚمٔمقا وأؿمٝمٔمقا » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

شىمٟمن رأؽمف ززمٝم٥ٌم
(1)

. 

فمٙمٝمؽ زم٣ميمًلٚمع وايمْم٣مفمل٥م دم فمنلك وينلك، » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة  

شوَمٛمُمْمؽ وَم٘مرهؽ، وأشمرة فمٙمٝمؽ
(2 )

. 

ًٓ  ط اهلليمٜم٤م ُمع َرؾُمقل » وم٣مل: وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمر  ، ومٛمٜم٤م ُمكـ يّمكٚمص ذم ؾمٗمر ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمز

ِه إذ  اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م.  :ط اهللقل ُمٜم٤مدي َرؾُم  ٟم٤مدىظم٤ٌمءه، وُمٜم٤م ُمـ يٜمتْمؾ، وُمٜم٤م ُمـ هق ذم ضَمنَمِ

٣م  إٞمف مل ي٘مـ ٞمٌل ومٌقم إٓ ىم٣من»وم٘م٤مل:  ط اهللوم٤مضمتٛمٕمٜم٤م إمم َرؾُمقل  فمٙمٝمف أن يدل أَمتف فمعم طمغم َم٣م ضمٗم 

ئمٙمٚمف هلؿ، ويٛمذرهؿ ذ َم٣م ئمٙمٚمف هلؿ، وإن أَمت٘مؿ هذه صمٔمؾ فم٣مهمٝمتٜم٣م دم أوهل٣م، وؽمٝمِملٝم٤م آطمرهل٣م 

وجتلء ايمٖمتٛم٥م همٝمٗمقل اظم٠مَمـ هلذه َمٜمٙم٘متلل، زمالء وأَمقر سمٛم٘مروهن٣م، وجتلء همتـ يرومؼ زمٔمّمٜم٣م زمٔمًّم٣م، 

هذه هذه، همٚمـ أضم٤م أن يزضمزح فمـ ايمٛم٣مر ويدطمؾ اجلٛمل٥م  :شمؿ سمٛم٘مُمػ، وجتلء ايمٖمتٛم٥م همٝمٗمقل اظم٠مَمـ

وَملـ زمل٣ميع ، همٙمتٟمسمف َمٛمٝمتف وهق َم٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمقم أطمر، ويمٝمٟمت إلم ايمٛم٣مس ايمذي حي٤م أن ي٠مسمك إيمٝملف

اؽملتْم٣مع، همل١من صمل٣مء آطملر يٛم٣مزفملف همل٣مضزمقا فمٛملؼ إَم٣مًَم٣م همٟمفمْم٣مه صٖمٗم٥م يده وشمٚمرة ومٙمٌف همٙمٝمْمٔملف إن 

شأطمر
(3 )

. 

وم٘مك٤مل:  طؾم٠مل ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد اجلٕمٗمل َرؾُمقل اهلل » وم٣مل: -وا ؾ زمـ ضمجر -وفمـ أيب هٛمٝمدة 

٠مُمرٟم٤م؟ وم٠مقمرض قمٜمف. صمؿ شمي٤م ٟمٌل اهلل أرأي٧م إن ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٜم٤م أُمراء ي٠ًمًمقٟم٤م طم٘مٝمؿ ويٛمٜمٕمقٟم٤م طم٘مٜم٤م ومام 

شأؿمٝمٔمقا هم١مٞمام فمٙمٝمٜمؿ َم٣م محٙمقا وفمٙمٝم٘مؿ َم٣م محٙمتؿاؽمٚمٔمقا و»: طؾم٠مًمف وم٘م٤مل َرؾُمقل اهلل 
(4 )

  . 

إهنل٣م ؽملت٘مقن زمٔملدي أشملرة وأَملقر » :ط اهللقل كُىمك٤مل َرؾمك :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد 

سم٠مدون احلؼ ايمذي فمٙملٝم٘مؿ »يمٞمػ شم٠مُمر ُمـ أدرك ُمٜم٤م ذًمؽ؟ ىم٤مل:  اهللىم٤مًمقا: ي٤م َرؾُمقل  شسمٛم٘مروهن٣م!

شوسمًٟميمقن اهلل ايمذي يم٘مؿ
(5 )

 . 
                                                                          

 .شإُم٤مُم٦م اًمٕمٌد واعمقمم» :سم٤مب( 772رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .( 2947ُمًٚمؿ   رواه( 1)

يًك٤مسمؼ  :يٜمتْمكؾ: أي :ىمقًمكف. شوضمقب اًمقومك٤مء سمٌٞمٕمك٦م اخلٚمٗمك٤مء إول ومك٤مٕول» :سم٤مب( 955ُمًٚمؿ  رواه ( 3)

ؿ واًمِملم اعمٕمجٛم٦م وسم٤مًمراء: وهل اًمدواب اًمتل شمرقمكك وشمٌٞمك٧م واجلنم سمٗمتص اجلٞم سم٤مًمرُمل سم٤مًمٜمٌؾ واًمٜمِم٤مب.

ظمٗمٞمًٗمك٤م ًمٕمٔمكؿ ُمك٤م سمٕمكده وم٤مًمثك٤م)  :: أي يّمػم سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م رىمٞمً٘م٤م: أيشيرومؼ زمٔمّمٜم٣م زمٔمًّم٣م» :وىمقًمف ُمٙم٤مهن٤م.

 ُمٕمٜم٤مه: يًقق سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض سمتحًٞمٜمٝم٤م وشمًقيٚمٝم٤م. وىمٞمؾ: يِمٌف سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م. :يرىمؼ إول. وىمٞمؾ

 .شذم ـم٤مقم٦م إُمراء وإن ُمٜمٕمقا احل٘مقق» :سم٤مب( 2957ُمًٚمؿ  رواه ( 1)

 .( 2954، وُمًٚمؿ  شقمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم» :سم٤مب( 4519رواه اًمٌخ٤مري  ( 5)
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َمـ أؿم٣مفمٛمل همٗمد أؿم٣مع اهلل، وَملـ فمِمل٣مين همٗملد » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل ة وفمـ أيب هرير

شفمٍم اهلل، وَمـ يْمع إَمغم همٗمد أؿم٣مفمٛمل، وَمـ ئمص إَمغم همٗمد فمِم٣مين
(1 )

 . 

همٙمٝمِمػم، هم١مٞمف َمـ طمرج َمـ ؾمٝمًئ٣م  َمـ ىمره َمـ أَمغمه» وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شايمًٙمْم٣من ؾمػًما َم٣مت َمٝمت٥ًم صم٣مهٙمٝم٥م
(2 )

. 

شَمـ أه٣من ايمًٙمْم٣من أه٣مٞمف اهلل» ي٘مقل: ط ِ اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب زم٘مرة 
(3 )

. 

 أَس ٚال٠ األَٛز بايسفل بسعاٜاِٖ ْٚصٝشتِٗ ٚايػفك١ عًِٝٗ

چ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[125ايمُمٔمراء:] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ :وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

  .[90ايمٛمحؾ:] ﴾ژ ژ ڑ

وىمٙم٘ملؿ َمًل٠مول فملـ  ىمٙم٘ملؿ راعٍ » ي٘مكقل: ط اهللقل كُؾمٛمٕم٧م َرؾمك :وم٣مل  وفمـ ازمـ فمٚمر

دم أهٙمف وَم٠ًمول فمـ رفمٝمتف، واظمرأة رافمٝم٥م دم  اإلَم٣مم راع وَم٠ًمول فمـ رفمٝمتف، وايمرصمؾ راعٍ  ،رفمٝمتف

دم َم٣مل ؽمٝمده وَم٠ًمول فملـ رفمٝمتلف: وىمٙم٘ملؿ راع  َم٠ًمويم٥م فمـ رفمٝمتٜم٣م، واخل٣مدم راعٍ و زمٝم٦م زوصمٜم٣م

شرفمٝمتفوَم٠ًمول فمـ 
(4 )

.   

َم٣م َمـ فمٌد يًؼمفمٝمف اهلل » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل ـ أيب ئمعم َمٔمٗمؾ زمـ ي٣ًمر وفم

شيمرفمٝمتف إٓ ضمرم اهلل فمٙمٝمف اجلٛم٥م رفمٝم٥م يٚمقت يقم يٚمقت وهق نم٣مش  
(5 )

. 

ايمٙمٜملؿ َملـ ورم َملـ أَملر »ي٘مقل ذم سمٞمتل هذا:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

                                                                          

 ش﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ىمقًمككف شمٕمككك٤ممم: » :سمككك٤مب( 7829رواه اًمٌخكك٤مري  ( 2)

 .شاإلُم٤مم ويت٘مل رسمف ي٘م٤مشمؾ ُمـ وراء» :سم٤مب( 38:8، وُمًٚمؿ  [:6اًمٜم٤ًمء:]

وضمقب ُمالزُم٦م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم قمٜمد فمٝمقر اًمٗمكتـ وذم » :سم٤مب( :295وُمًٚمؿ   (،٤7756مري  رواه اًمٌخ( 1)

 .شيمؾ طم٤مل

 .( 789طمدي٨م طمًـ. وصححف إًم٤ٌم) ذم ري٤مض اًمّم٤محللم   :اًمؽمُمذي وىم٤مل رواه صحٝمح:( 3)

ومْمٞمٚم٦م اإلُمك٤مم اًمٕمك٤مدل » :سم٤مب( :293، وُمًٚمؿ  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ :سم٤مب( 59:3رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شئر واحل٨م قمغم اًمرومؼ سم٤مًمرقمٞم٦م واًمٜمٝمل قمـ إدظم٤مل اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿوقم٘مقسم٦م اجل٤م

همٙمؿ حيْمٜمل٣م »وذم رواي٦م:  .( 253، وُمًٚمؿ  شُمـ اؾمؽمقمك رقمٞم٦م ومٚمؿ يٜمّمص» :سم٤مب( 7842رواه اًمٌخ٤مري  ( 5)

َم٣م َمـ أَمغم يقم أَمقر اظمًٙمٚمكم شمؿ ٓ جيٜمد هلؿ، ويٛمِملح »وذم رواي٦م عمًٚمؿ:  ،شحيْمٜم٣م زمٛمِمحف مل جيد را ح٥م اجلٛم٥م

 .ش يدطمؾ اجلٛم٥مهلؿ، إٓ مل
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شهمرهمؼ هبؿ هم٣مرهمؼ هبؿؾمٝمًئ٣م  ـ ورم َمـ أَمر أَمتلهمُمؼ فمٙمٝمٜمؿ هم٣مؾمٗمؼ فمٙمٝمف وَمؾمٝمًئ٣م  أَمتل
(1 )

. 

ىم٣مٞم٦م زمٛملق إها ٝملؾ سمًقؽملٜمؿ إٞمٌٝمل٣مء، ىمٙملام » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

ومام  !اهللىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل  شهٙمؽ ٞمٌل طمٙمٖمف ٞمٌل، وإٞمف ٓ ٞمٌل زمٔمدي، ؽمٝم٘مقن زمٔمدي طمٙمٖم٣مء همٝم٘مثرون

شمؿ أفمْمقهؿ ضمٗمٜملؿ، واؽملٟميمقا اهلل ايملذي يم٘ملؿ همل١من اهلل أوهمقا زمٌٝمٔم٥م إول هم٣مٕول، »شم٠مُمرٟم٤م؟ ىم٤مل: 

شؽم٣م ٙمٜمؿ فمام اؽمؼمفم٣مهؿ
(2 )

. 

 َملـ وٓه اهلل» ي٘مكقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمكقل  :أٞمف وم٣مل ظمٔم٣موي٥م  وفمـ أيب َمريؿ إزدي 

َمـ أَمقر اظمًٙمٚمكم هم٣مضمتجل٤م دون ضمل٣مصمتٜمؿ وطمٙملتٜمؿ وهمٗملرهؿ، اضمتجل٤م اهلل دون ضم٣مصمتلف ؾمٝمًئ٣م 

جٕمؾ ُمٕم٤موي٦م رضماًل قمغم طمقائ٩م اًمٜم٤مسوم شوطمٙمتف وهمٗمره يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م
 (3 )

 . 

 إقا١َ احلدٚد فطٌ -24
حلد يٗم٣مم دم إرض طملغم ٕهلؾ إرض َملـ أن » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

ش٣ميٚمْمروا شمالشمكم ص٣ٌمضًم 
(4 )

 . 

ذًمؽ أن إىم٤مُمك٦م  ،وم٢مىم٤مُم٦م احلد قمغم اجل٤م) ظمػم ًمف ٟمٗمًف وم٣مل ايمُمٝمخ فمٌد ايمٔمٓمٝمؿ زمدوي ضمٖمٓمف اهلل:

ومك٢مذا زٟمكك  ،قمغم اجل٤م) ٕول ُمرة شمردقمف هق قمـ اعمٕمك٤مودة واًمقىمكقع ذم اًمكذٟم٥م ُمكرة صم٤مٟمٞمك٦م احلد

وإذا  ،٤م ًمف ومٚمكـ يٕمكقد إمم اًمزٟمك٤م ُمكرة صم٤مٟمٞمك٦م ومجٚمد فمٝمره ُم٤مئ٦م ضمٚمدة يم٤من ذًمؽ رادقمً إقمزب ُمثاًل 

وم٢مىم٤مُمك٦م احلكدود  ،٤م ًمف ومٚمـ يٕمقد إمم اًمنىم٦م ُمرة صم٤مٟمٞمك٦مهق اًم٤ًمرق وم٘مٓمٕم٧م يده يم٤من ذًمؽ رادقمً 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿ :وًمكذًمؽ ىمك٤مل اهلل شمٕمك٤ممم ، ًمٚمج٤م) ٟمٗمًف وًمٚمٛمجتٛمع يمٚمفومٞمٝم٤م ظمػم

 .[279ايمٌٗمرة:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ

                                                                          

 .( 2939ُمًٚمؿ  رواه ( 2)

وضمقب اًمقوم٤مء سمٌٞمٕمك٦م » :سم٤مب( 2953، وُمًٚمؿ  شذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ ُم٤م» :سم٤مب( 4379رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شاخلٚمٗم٤مء إول وم٤مٕول

َم٣م َمـ إَم٣مم يٕمٙمؼ » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل :وًمٗمٔمف واًمؽمُمذيٗمظ ًمف ٚمواًمرواه أسمق داود  صحٝمح:( 3)

ورواه  ،شذوي احل٣مصم٥م واخلٙم٥م واظمًل٘مٛم٥م إٓ أنمٙملؼ اهلل أزملقاب ايمًلامء دون طمٙمتلف وضم٣مصمتلف وَمًل٘مٛمتفزم٣مزمف دون 

 (،3:59وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود   صحٞمص اإلؾمٜم٤مد. :احل٤ميمؿ سمٜمحق ًمٗمظ أيب داود وىم٤مل

 .( :73واًمّمحٞمح٦م   (،3319وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

رواه  شدم إرض طمغم ٕهٙمٜم٣م َمـ أن يٚمْملروا أرزمٔملكم يمٝمٙمل٥م ضمد   إوم٣مَم٥م» :وذم رواي٦م ىم٤مل أسمق هريرة  ضمًـ:( 1)

زمٟمرض طمغم ٕهٙمٜم٣م َملـ  إوم٣مَم٥م ضمد  » :طىم٤مل رؾمقل اهلل . ٤م واسمـ ُم٤مضمف وًمٗمٔمف٤م وُمقىمقومً اًمٜم٤ًمئل هٙمذا ُمرومققمً 

 .( 3461. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  ش٣مَمْمر أرزمٔمكم ص٣ٌمضًم 
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وم٘مك٤مل  ،وأُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٢مؿمٝم٤مد مج٤مقم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم إىم٤مُم٦م احلكد قمكغم اًمكزا) واًمزاٟمٞمك٦م

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴿ :شمٕمككك٤ممم

ك يرشمدع ُمـ حتدث ًمف ٟمٗمًف أن يٗمٕمؾ ُمثؾ ؟ طمتعم٤مذا [1ايمٛمقر:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

أو يرمجقن سم٤محلج٤مرة ومػمدقمف ذًمؽ قمـ اًمتٗمٙمػم ذم شمٚمكؽ  ،وم٢مٟمف يرى اًمزٟم٤مة دمٚمد فمٝمقرهؿ ،ومٕمٚمٝمام

اجلريٛم٦م
(1)

. 

ُمـ يٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م رؾمقل  :٤م أمهٝمؿ ؿم٠من اعمخزوُمٞم٦م اًمتل هىم٧م وم٘م٤مًمقاأن ىمريًِم  وقمـ قم٤مئِم٦م 

ومٙمٚمٛمكف أؾمك٤مُم٦م وم٘مك٤مل  طرؾمكقل اهلل  ٥ّم يد طمِ قمٚمٞمف إٓ أؾم٤مُم٦م سمـ ز جيؽمئُمـ  :صمؿ ىم٤مًمقا طاهلل 

إٞملام هٙملؽ » :صمؿ ىم٤مم وم٤مظمتٓم٥م وم٘مك٤مل ش؟!!َمـ ضمدود اهلل ي٣م أؽم٣مَم٥م أسمُمٖمع دم ضمد  » :طرؾمقل اهلل 

ايممميػ سمرىمقه وإذا ه  همٝمٜمؿ ايمّمٔمٝمػ أومل٣مَمقا فمٙمٝملف  ايمذيـ َمـ ومٌٙم٘مؿ أهنؿ ىم٣مٞمقا إذا ه  همٝمٜمؿُ 

شه٣ميؿ اهلل يمق أن هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد هوم٦م يمٗمْمٔم٦م يدااحلد و
(2 )

. 

َُفطٌ َٔ اعتصٍ ايعَّ -25 ً١ 
 ظًُِٗ ٢فًِ ٜصدقِٗ بهربِٗ ٚمل ٜعِٓٗ عً

وٟمحـ شمًٕم٦م مخ٦ًم وأرسمٕم٦م أطمد اًمٕمكدديـ  طظمرج إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  :فمـ ىمٔم٤م زمـ فمجرة وم٣مل

اؽمٚمٔمقا هؾ ؽمٚمٔمتؿ أٞمف ؽمت٘مقن زمٔملدي أَملراء َملـ دطملؾ » :ُمـ اًمٕمرب وأظمر ُمـ اًمٕمجؿ وم٘م٤مل

 ـمٙمٚمٜمؿ همٙمٝمس َمٛمل ويم٦ًم َمٛمف ويمٝمس يرد فمقم احلقض وَمـ فمٙمٝمٜمؿ همِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ وأفم٣مهنؿ فمعم

مل يدطمؾ فمٙمٝمٜمؿ ومل يِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ ومل ئملٛمٜمؿ فملعم ـمٙمٚمٜملؿ همٜملق َمٛملل وأٞمل٣م َمٛملف وؽملغمد فملعم 

شاحلقض
(3)

.  

 شأفم٣مذك اهلل َمـ إَمل٣مرة ايمًلٖمٜم٣مء» وم٣مل يم٘مٔم٤م زمـ فمجرة: طأن ايمٛمٌل    وفمـ صم٣مزمر زمـ فمٌد اهلل

اء ي٘مقٞمقن زمٔمدي ٓ هيتدون هبديل وٓ يًتٛمقن زمًلٛمتل همٚملـ أَمر» :ىم٤مل ؟وُم٤م إُم٤مرة اًمًٗمٝم٤مء :ىم٤مل

صدومٜمؿ زم٘مذهبؿ وأفم٣مهنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ يمٝمًقا َمٛمل ويم٦ًم َمٛمٜمؿ وٓ يلردون فملعم ضملقيض 

يل٣م  وَمـ مل يِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمويمئؽ َمٛمل وأٞم٣م َمٛمٜمؿ وؽمغمدون فمعم ضملقيض

                                                                          

 .( 232، 231ٔمٞمؿ سمدوي ص:  ًمٚمِمٞم: اًمديمتقر/ قمٌد اًمٕم شاًمقص٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م»( 2)

 .( 2799 وُمًٚمؿ  (،4399 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 (،33:6طمدي٨م صحٞمص همري٥م. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمكذي   :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 3)

 .( 5319وصحٞمص اًمٜم٤ًمئل  
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ي٣م ىمٔم٤م زمـ  -زمره٣منأو ىم٤مل - وايمِمالة ومرزم٣من اخلْمٝمئ٥م سمْمٖمئ٥م وايمِمدوم٥م ٛمّ ىمٔم٤م زمـ فمجرة ايمِمٝم٣مم صُم 

شفمجرة ايمٛم٣مس نم٣مدي٣من همٚمٌت٣مع ٞمٖمًف همٚمٔمتٗمٜم٣م وزم٣م ع ٞمٖمًف همٚمقزمٗمٜم٣م
(1 )

. 

وٟمحكـ ذم اعمًكجد سمٕمكد صكالة  طظمرج قمٚمٞمٜمك٤م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم 

٣م أٓ إهنل» :اًمٕمِم٤مء ومرومع سمٍمه إمم اًمًامء صمؿ ظمٗمض طمتك فمٜمٜم٤م أٟمف طمكدث ذم اًمًكامء أُمكر وم٘مك٤مل

ؽمت٘مقن زمٔمدي أَمراء يٓمٙمٚمقن وي٘مذزمقن همٚمـ صدومٜمؿ زم٘مذهبؿ وَم٣مٕهؿ فمعم ـمٙمٚمٜملؿ همٙملٝمس َمٛملل 

شوٓ أٞم٣م َمٛمف وَمـ مل يِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ ومل ياميمئٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٜمق َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف
(2 )

.  

 :ومخرج قمٚمٞمٜمك٤م وم٘مك٤مل طا قمغم سم٤مب اًمٜمٌل يمٜم٤م ىمٕمقدً  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ طم٣ٌمب فمـ أزمٝمف 

إٞمف ؽمٝم٘مقن زمٔملدي أَملراء هملال » :ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م شاؽمٚمٔمقا» :ؾمٛمٕمٜم٤م ىم٤مل ىمد :ىمٚمٜم٤م شاؽمٚمٔمقا»

سمِمدومقهؿ زم٘مذهبؿ وٓ سمٔمٝمٛمقهؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ هم١من َمـ صدومٜمؿ زم٘مذهبؿ وأفم٣مهنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ مل يلرد 

شفمعم احلقض
(3 )

.  

ضملقاش  -أو– ي٘مقن أَمراء سمٕمُمل٣مهؿ نملقاش» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

ٓمٙمٚمقن همٚمـ دطمؾ فمٙمٝمٜمؿ همِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ وأفم٣مهنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٙمٝمس َمٛمل َمـ ايمٛم٣مس ي٘مذزمقن وي

 شويم٦ًم َمٛمف وَمـ مل يدطمؾ فمٙمٝمٜمؿ ومل يِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٜمق َمٛملل وأٞمل٣م َمٛملف

همٚمـ صلدومٜمؿ » :رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف وأسمق يٕمغم وُمـ ـمريؼ اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أهنام ىم٤مٓ

ش٣م َمٛمف زمريء وهق َمٛمل زمريءزم٘مذهبؿ وأفم٣مهنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمٞم
(4 )

. 

أٟمف ُمر سمرضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ًمكف ذف وهكق ضمك٤مًمس  وقمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ أيب وىم٤مص اًمٚمٞمثل 

                                                                          

 صحٞمحف إٓ أٟمكف ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم هبؿ ذم اًمّمحٞمص رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف واًمٌزار ورواهتام حمت٩م   صحٝمح:( 2)

ؽمت٘مقن أَمراء َمـ دطمؾ فمٙمٝمٜمؿ همٟمفم٣مهنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ وصدومٜمؿ زم٘مذهبؿ همٙمٝمس َمٛمل ويم٦ًم َمٛمف ويملـ يلرد » :ىم٤مل

فمعم احلقض وَمـ مل يدطمؾ فمٙمٝمٜمؿ ومل ئمٛمٜمؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ ومل يِمدومٜمؿ زم٘مذهبؿ همٜمق َمٛمل وأٞم٣م َمٛملف وؽملغمد فملعم 

 .( 3353. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  احلدي٨م شاحلقض

وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص  .هبؿ ذم اًمّمحٞمص مل يًؿ وسم٘مٞمتف صم٘م٤مت حمت٩م   رواه أمحد وذم إؾمٜم٤مده راوٍ  ضمًـ: (1)

  .( 3355 اًمؽمهمٞم٥م 

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م رواه اًمٓمؼما) واسمـ طمٌك٤من ذم صكحٞمحف واًمٚمٗمكظ ًمكف صحٝمح:( 3)

 3356 ). 

همٚملـ صلدومٜمؿ » :اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف إٓ أهنام ىمك٤مٓ واه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف وأسمق يٕمغم وُمـ ـمريؼر صحٝمح:( 1)

. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمهمٞمك٥م شزم٘مذهبؿ وأفم٣مهنؿ فمعم ـمٙمٚمٜمؿ همٟمٞم٣م َمٛمف زملريء وهلق َمٛملل زملريء

 3357 ). 
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٤م  ي٤م ومالن إن ًمؽ طمرُم٦م وإن ًمؽ :سمًقق اعمديٜم٦م وم٘م٤مل قمٚم٘مٛم٦م وإ) رأيتؽ شمدظمؾ قمكغم هك١مٓء طم٘م 

ىمك٤مل  :ي٘مقل طص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  إُمراء ومتتٙمٚمؿ قمٜمدهؿ وإ) ؾمٛمٕم٧م سمالل سمـ احل٤مرث 

إن أضمدىمؿ يمٝمت٘مٙمؿ زم٣ميم٘مٙمٚم٥م َمـ روقان اهلل َم٣م يٓمـ أن سمٌٙمغ َم٣م زمٙمٕم٦م همٝم٘متل٤م اهلل » :طرؾمقل اهلل 

يمف هب٣م روقاٞمف إلم يقم يٙمٗم٣مه وإن أضمدىمؿ يمٝمت٘مٙمؿ زم٣ميم٘مٙمٚم٥م َمـ ؽمخط اهلل َم٣م يٓمـ أن سمٌٙملغ َمل٣م زمٙمٕمل٦م 

 با ٙمٚمؿ سمكف ومكرُ اٟمٔمر وحيؽ ُم٤مذا شم٘مقل وُم٤م شم :ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م شايمٗمٝم٣مَم٥م همٝم٘مت٤م اهلل يمف هب٣م ؽمخْمف إلم يقم

يمالم ىمد ُمٜمٕمٜمٞمف ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ سمالل سمـ احل٤مرث
(1 )

.  

 فطٌ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس -26
 ُمٝمكؿ أصؾ وهق ،اعمًٚمؿ قمغم اعمٗمروض اًمدائؿ اجلٝم٤مد هق اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر

 ذم إقمٔمكؿ اًم٘مٓمك٥م وهكق سمدوٟمكف اإلؾمكالم ًمنمكيٕم٦م ىمٞم٤مم ٓ .اإلؾمالم طمْم٤مرة ىمٞم٤مم أصقل ُمـ

أمجٕملم اًمٜمٌٞملم ًمف اهلل اسمتٕم٨م اًمذي اعمٝمؿ وهق ،اًمديـ
(2 )

.  

أومْمؾ إُمكؿ وظمػمهك٤م قمكغم اإلـمكالق، وىمكد ضمك٤مءت هلكؿ هكذه  طٓ ؿمؽ أن أُم٦م حمٛمد و

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ اًمِمٝم٤مدة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وهق ظم٤مًم٘مٝمؿ وإُمؿ ىمكٌٚمٝمؿ. ي٘مكقل شمٕمك٤ممم:

 وًمٙمككـ اهلل ؾمككٌح٤مٟمف وشمٕمكك٤ممم سمككلما  ،[220فمٚمللران: آل] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

أٓ وهق إُمر سمك٤معمٕمروف واًمٜمٝمكل  ،اًم٥ًٌم اًمذي ومْمٚمقا ومٞمف قمغم همػمهؿ وهق ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٠مُمر ُمٝمؿ

وأُم٤م إذا شمريم٧م هذا اًمقاضم٥م وم٢مٟمف  ،قمـ اعمٜمٙمر. ومتٌ٘مك هذه اخلػمي٦م هل٤م ُم٤م داُم٧م ىم٤مئٛم٦م هبذه اعمٝمٛم٦م

 ٓ يٙمقن هل٤م ُمٞمزة أىمقى قمغم سم٘مٞم٦م إُمؿ.

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن هذه إُم٦م ظمػم إُمكؿ ومٌلما  :-رمحف اهلل-يٗمقل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م 

ٕهنكؿ يمٛمٚمكقا يمكؾ ظمكػم وٟمٗمكع ًمٚمٜمك٤مس سمك٠مُمرهؿ  ،٤م إًمكٞمٝمؿومٝمؿ أٟمٗمٕمٝمؿ هلؿ وأقمٔمٛمٝمكؿ إطمًك٤مٟمً 

وهذا يمامل  ،وأىم٤مُمقا ذًمؽ سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ،سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر

وف وٓ هنقا يمؾ أطمد قمكـ يمكؾ ُمٜمٙمكر وؾم٤مئر إُمؿ مل ي٠مُمروا يمؾ أطمد سمٙمؾ ُمٕمر ،اًمٜمٗمع ًمٚمخٚمؼ

                                                                          

ورواه  ،رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف وروى اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ اعمرومقع ُمٜمكف وصكحح٤مه صحٝمح:( 2)

إذا طميشمؿ قمٜمد ذي ؾمٚمٓم٤من وم٠مطمًٜمقا اعمحيك  :أٟمف ىم٤مل ًمٌٜمٞمف :الل سمـ احل٤مرثإصٗمٝم٤م) إٓ أٟمف ىم٤مل قمـ سم

 (،=:342. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اًمؽمُمككذي  ومككذيمره : ..ي٘مككقل طومكك٢م) ؾمككٛمٕم٧م رؾمككقل اهلل 

 .( 3358وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،:4:7 ُم٤مضمف  وصحٞمص اسمـ=

( 43 ص: احل٘مٞمكؾ اًمكرمحـ قمٌكد سمـ نؾمٚمٞمام -واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء ذم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر( 1)

واٟمٔمكر  ،اإلؾمكالم ُمقىمكع ُمكـ يمت٥م جمٛمققم٦م وٛمـ. م7::2 - هك2528: اًمٜمنم شم٤مري: - اًمراسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م

 سمػموت. –دار اعمٕمروم٦م ( 3/417إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ / ًمٚمٖمزازم  
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ومٕم٤مُمك٦م  -يمٌٜمكل إهائٞمكؾ–واًمكذيـ ضم٤مهكدوا  ،ذًمؽ سمؾ ُمكٜمٝمؿ ُمكـ مل جي٤مهكد وٓ ضم٤مهدوا قمغم

هؿ قمـ أروٝمؿ يمام ي٘م٤مشمؾ اًمّمك٤مئؾ اًمٔمك٤ممل. ٓ ًمكدقمقة اعمج٤مهكديـ إمم ضمٝم٤مدهؿ يم٤من ًمدومع قمدوِّ 

واخلػم وٓ ُٕمرهؿ سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر ىاهلد
(1 )

 . 

رظم٤مءه٤م وؾمٕم٤مدهت٤م وقمزه٤م وٟمٍمه٤م ُمكرشمٌط سمٓم٤مقمك٦م اهلل شمٕمك٤ممم وـم٤مقمك٦م رؾمكقًمف يمام أن أُمٜمٝم٤م و

 وأُمره٤م سم٤معمٕمروف وهنٞمٝم٤م قمـ اعمٜمٙمر. وأُم٤م إذا أظمٚم٧م سمذًمؽ ومٝمل قمغم ظمٓمر. ًمذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م دائكاًم 

يمكل ٓ شمٕمكرض ٟمٗمًكٝم٤م ًمٕمكذاب اهلل  طأن شمًٕمك إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم أواُمر اهلل وأواُمكر رؾمكقًمف 

وشمدوم اًمٜمٕمٛم٦م هل٤م
(2 )

 . 

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمتٟمَمرن زم٣مظمٔمروف ويمتٛمٜمقن فمـ اظمٛم٘مر أو يمٝمقؾم٘مـ اهلل أن » :طرؽمقل اهلل  وم٣مل

ش٣م شمؿ سمدفمقٞمف همال يًتج٤م يم٘مؿيٛمزل فمٙمٝم٘مؿ فمٗم٣مزمً 
(3 )

. 

وٓ سمد ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ًمٞمٌ٘مك » :شؿمريؼ ايمٔمزة»يٗمقل يقؽمػ ؽم٣ٌمسمكم دم 

ًمّمد يمؾ ُمٜمحرف قمـ اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ أو زائكغ  رى اهلل ورؾمقًمف وٓ سمد٤م يُ ؾمٚمقك اًمٜم٤مس راىمٞمً 

ًـ وطمتكك ٓ يتًكع هكذا آٟمحكراف ويكزداد ذًمكؽ اًمزيكغ ٚمؼ احلَ قمـ احلؼ أو ظم٤مرج قمـ اخلُ 

ا ومج٤مقمك٤مت قمكغم ُمٜمكع اًمٗمًك٤مد ُمكـ أن يٜمتنمك أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمًٚمٛملم أن يتٕم٤موٟمقا أومرادً 

واًمٜمٝمكل قمكـ اعمٜمٙمكر ودمٕمكؾ اعمًٚمٛملم قمغم إُمر سم٤معمٕمروف  ومج٤مءت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م حتضُّ 

وذًمؽ أن اعمجتٛمكع اًمقاطمكد أؿمكٌف ُمك٤م يٙمكقن سم٤مجلًكؿ  ،٤م٤م قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕمً ذًمؽ وفمٞمٗم٦م ًمألُم٦م وواضمًٌ 

شاًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئر اجلًد سم٤مًمًٝمر واحلٛمك
(4 )

. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ  ﴿ وومللل٣مل اهلل سمٔمللل٣ملم:

 [201آل فمٚمران:] ﴾ۀ ۀ

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک گ گ گ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ 

  .[72ايمتقزم٥م:] ﴾ھ

                                                                          

  رؾمالن.حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٕمٞمد ( :2ص:   . ؿمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مشإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر»( 2)

 = قمٌكد اًمٕمزيكز سمكـ أمحكد اعمًكٕمقد.. د شإُمر سمك٤معمٕمروف واًمٜمٝمكل قمكـ اعمٜمٙمكر وأصمرمهك٤م ذم طمٗمكظ إُمك٦م»( 1)

 .( 364ص: 3 ج=

 .( :327طمدي٨م طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :وىم٤مل( :327رواه اًمؽمُمذي   ضمًـ:( 3)

 .( 368: ص3اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ج( 1)
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وم٤معمٕمروف يمؾ ُم٤م قمرومف اًمنمع وأىمره ُمكـ اًمٕمٌك٤مدات اًم٘مقًمٞمك٦م واًمٗمٕمٚمٞمك٦م اًمٔمك٤مهرة واًم٤ٌمـمٜمك٦م، 

واعمٜمٙمر يمؾ ُم٤م أٟمٙمره اًمنمكع وُمٜمٕمكف ُمكـ أٟمكقاع اعمٕمك٤ميص ُمكـ اًمٙمٗمكر واًمٗمًكقق واًمٕمّمكٞم٤من، 

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمكر ومكرض يمٗم٤ميك٦م إذا وإُمر  ،واًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م وهمػم ذًمؽ

ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل طمّمؾ اعم٘مّمقد، وإذا مل ي٘مؿ سمف ُمـ يٙمٗمل وضم٥م قمغم مجٞمع اعمًكٚمٛملم يمكام ىمك٤مل 

ومٌدأ سم٤مًمدقمقة إمم اخلكػم،  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿شمٕم٤ممم: 

عمٕمروف صمؿ صمٜمك سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وذًمؽ ٕن اًمدقمقة إمم اخلػم ىمٌؾ إُمكر سمك٤م

مم اًمزيم٤مة إاًمدقمقة إمم اخلػم هل سمٞم٤من اخلػم ًمٚمٜم٤مس سم٠من يدقمقهؿ إمم اًمّمالة وو واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

سمٕمكد هكذا يك٠مي  صمكؿ مم صٚمف إرطم٤مم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽإمم سمر اًمقاًمديـ وإمم اًمّمٞم٤مم وإمم احل٩م وإو

قمغم ؾمٌٞمؾ  دور إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ومٞم٠مُمر ي٘مقل: صؾ، إُم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقم أو

 اخلّمقص، سم٠من يٛمًؽ سمرضمؾ ُمتٝم٤مون سم٤مًمّمالة وي٘مقل صؾ. 

َملـ رأى »وهٜم٤مك ُمرطمٚم٦م أظمرى وهل اًمتٖمػم اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًكالم: 

هم١من مل يًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف » ومل ي٘مؾ ومٚمٞمٜمف قمٜمف ٕن هذه ُمرطمٚم٦م ومقق اًمٜمٝمل،ش ا همٙمٝمٕمغمه زمٝمدهَمٛم٘مؿ َمٛم٘مرً 

شن مل يًتْمع همٌٗمٙمٌفإو
(1 )

إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ٓ يًكتٓمٞمع أن  ٤من هق ُمرطمٚم٦م اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. اًمٚمً

 يتٙمٚمؿ وم٢مٟمف يٜمٙمر سم٘مٚمٌف، سمٙمراهتف وسمٖمْمف هلذا اعمٜمٙمر.

 ٚاألَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس حيتاز إىل أَٛز
 ذوط إَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر: 

٤م وم٢مٟمكف ٓ جيكقز أن ـ قم٤معًمك٤م سم٤معمٕمروف واعمٜمٙمر وم٢من مل يٙمكأن يٙمقن اإلٟم٤ًمن قم٤معمً  ايمممط إول:

٤م أن هذا ُمـ ٤م وهق ُمٜمٙمر وٓ يدري، ومال سمد أن يٙمقن قم٤معمً ٕٟمف ىمد ي٠مُمر سم٠مُمر ئمٜمف ُمٕمروومً  ،ي٠مُمر سمف

٤م سم٠من هذا ٤م سم٤معمٜمٙمر أي قم٤معمً وٓ سمد أن يٙمقن قم٤معمً . اعمٕمروف اًمذي ذقمف اهلل ورؾمقًمف طمتك ي٠مُمر سمف

ؽمك هكق ُمٕمكروف ومُٞمكويٜمٝمكك قمكـ رء  ٤م سمذًمؽ ومال يٜمٝمك قمٜمكف، ٕٟمكف ىمكدُمٜمٙمر وم٢من مل يٙمـ قم٤معمً 

هق ُم٤ٌمح ومٞمْمٞمؼ قمغم قم٤ٌمد اهلل سمٛمٜمٕمٝمؿ مم٤م أسم٤مح اهلل هلكؿ ومكال واعمٕمروف سمًٌٌف أو يٜمٝمك قمـ رء 

وىمد يتنع يمثػم ُمـ إظمقاٟمٜمك٤م اًمٖمٞمكقريـ، ومٞمٜمٝمكقن قمكـ أُمكقر  ،٤م سم٠من هذا ُمٜمٙمرسمد أن يٙمقن قم٤معمً 

 ومٞمْمٞم٘مقن قمغم قم٤ٌمد اهلل.  اُم٤ٌمطم٦م ئمٜمقهن٤م ُمٜمٙمرً 

أن ٓ شمٜمٝمكك قمكـ رء إٓ وأٟمك٧م و ٓ شم٠مُمر سمٌمء إٓ وأٟم٧م شمدري أٟمف ُمٕمروفوم٤مًمقاضم٥م أن 
                                                                          

 .شيمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن وأن اإليامن يزيد ويٜم٘مص»:. سم٤مبشاإليامن» :يمت٤مب( :5رواه ُمًٚمؿ  ( 2)
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 شمدري أٟمف ُمٜمٙمر. 

ًمٚمٛمٜمٙمكر وٓ شم٠مظمكذ اًمٜمك٤مس  ؾأن شمٕمٚمؿ سم٠من هذا اًمرضمؾ شم٤مرك ًمٚمٛمٕمروف أو وم٤مقم ايمممط ايمث٣مين:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  ﴿ :ومكك٢من اهلل شمٕمكك٤ممم ي٘مككقل ،سم٤مًمتٝمٛمكك٦م أو اًمٔمككـ

 . [21احلجرات:] ﴾ٺ

 ٤م ٓ يّمكم ُمٕمؽ ذم اعمًجد ومال يٚمزم ُمـ ذًمؽ أٟمف ٓ يّمغم ذم ُمًكجد آظمكروم٢مذا رأي٧م ؿمخًّم 

ا ومال شمذه٥م ُمـ أضمؾ أن شمٜمٙمر قمٚمٞمف طمتك وىمد يٙمقن ُمٕمذورً  ،سمؾ ىمد يٙمقن يّمغم ذم ُمًجد آظمر

 شمٕمٚمؿ أٟمف يتخٚمػ سمال قمذر. 

ٟمحـ ٟمٗمت٘مدك ذم اعمًجد ٓ سم٠مس قمٚمٞمؽ  !ٟمٕمؿ ٓ سم٠مس أن شمذه٥م إًمٞمف وشم٠ًمًمف وشم٘مقل: ي٤م ومالن

شمٜمٙمر أو أؿمد ُمـ ذًمؽ أن شمتٙمٚمؿ سمف ذم اعمجٚمس ومٝمذا ٓ جيقز ٕٟمؽ ٓ شمدري رسمكام يٙمكقن أُم٤م أن 

 ا.يّمغم ذم ُمًجد آظمر أو يٙمقن ُمٕمذورً 

 ًٓ  ىمٌؾ أن ي٠مُمر وم٢مٟمف صم٧ٌم ذم صحٞمص ُمًٚمؿ وهلذا يم٤من اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يًتٗمٝمؿ أو

: طجد وم٘مك٤مل اًمٜمٌكل حتٞم٦م اعمً خيٓم٥م ومجٚمس ومل يّمؾِّ  طدظمؾ يقم اجلٛمٕم٦م واًمٜمٌل  أن رضماًل 

شرىمٔمتكم ومؿ همِمّؾ »ٓ ىم٤مل:  :ىم٤مل شأصٙمٝم٦م؟»
(1 )

. 

احل٤مل أٟمف رضمكؾ دظمكؾ  ُمع أن فم٤مهر ؟هؾ صغم أم ٓ :ومل ي٠مُمره أن يّمغم ريمٕمتلم طمتك ؾم٠مًمف

، وًمٙمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ظم٤مف أن يٙمقن ىمد صغم وهق مل يِمٕمر وضمٚمس ومل يّمؾِّ 

يمذًمؽ ذم اعمٜمٙمر ٓ جيقز أن شمٜمٙمكر قمكغم  شرىمٔمتكم ؾ  ومؿ همِم»وم٘م٤مل: ٓ ىم٤مل:  شأصٙمٝم٦م؟» :سمف وم٘م٤مل

 وم٢مٟمكف ٓ ؿمخص إٓ إذا قمٚمٛم٧م أٟمف وىمع ذم اعمٜمٙمر وم٢مذا رأي٧م ُمع ؿمكخص اُمكرأة ذم ؾمكٞم٤مرة ُمكثاًل 

ٕٟمف رسمام أن شمٙمقن هكذه اعمكرأة ُمكـ حم٤مرُمكف، زوضمك٦م أو أم أو  جيقز أن شمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف أو قمغم اعمرأة،

يمثػم  ُمٕمف اُمرأة ًمٞم٧ًم ُمـ حم٤مرُمف، وأُمث٤مل هذا أظم٧م أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، طمتك شمٕمٚمؿ أٟمف ىمد أريم٥م

أو ُمٜمٙمر ًمٞمٜمٝمك قمٜمف وٓ سمكد أن يٕمٚمكؿ  ٟم٤ًمن أن هذا ُمٕمروف ًمٞم٠مُمر سمف،اعمٝمؿ أٟمف ٓ سمد ُمـ قمٚمؿ اإل

 أن اًمذي وضمف إًمٞمف إُمر أو اًمٜمٝمل ىمد وىمع ذم أُمر حيت٤مج إمم أُمر ومٞمف أو هنل قمٜمف.

 ،٤م ذم هنٞمكف٤م سم٠مُمره رومٞمً٘مكأن يٙمقن رومٞم٘مً ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر صمؿ إن اًمذي يٜمٌٖمل ًمم

إن اهلل » :طيمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،قمغم اًمٕمٜمػ ل٤م أقمٓم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م ٓ يٕمٓمٕٟمف إذا يم٤من رومٞم٘مً 

                                                                          

 :يمتك٤مب( 986، وُمًكٚمؿ  شُم٤مم خيٓم٥م صغم ريمٕمتلم ظمٗمٞمٗمتكلمُمـ ضم٤مء واإل» :سم٤مب( :99رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .شاجلٛمٕم٦م»
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شئمْمل فمعم ايمرهمؼ َم٣م ٓ ئمْمل فمعم ايمٔمٛمػ
(1 )

وم٠مٟم٧م إذا قمٜمٗم٧م قمغم ُمـ شمٜمّمص رسمام يٜمٗمر وشم٠مظمذه 

 تل هل أطمًـ وم٢مٟمف يٜمتٗمع.اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ وٓ يٜم٘م٤مد ًمؽ وًمٙمـ إذا ضمئتف سم٤مًم

شَم٣م ىم٣من ايمرهمؼ دم رء إٓ زاٞمف وَم٣م يٛملزع َملـ رء إٓ ؾمل٣مٞمف» :طوم٣مل 
(2 )

. ومٕمكغم أُمكر أن 

 ٤م. حيرص قمغم أن يٙمقن أُمره وهنٞمف رومٞم٘مً 

وم٢من يم٤من اعمٜمٙمر ًمق هنٞمٜم٤م قمٜمف زال إمم ُم٤م  ،أن ٓ يزول اعمٜمٙمر إمم ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمف ايمممط ايمث٣ميم٧م:

ٕٟمكف إذا شمٕمك٤مرض  ;ا ًمٙمؼمى اعمٗمًدشملم سمّمٖمرامه٤مدرءً  ،قز أن ٟمٜمٝمل قمٜمفوم٢مٟمف ٓ جي ،هق أقمٔمؿ ُمٜمف

  وم٢مٟمٜم٤م ٟمت٘مل اًمٙمؼمى سم٤مًمّمٖمرى. ،قمٜمدٟم٤م ُمٗمًدشم٤من ويم٤مٟم٧م إطمدامه٤م أيمؼم ُمـ إظمرى

 ، ينمكب اًمكدظم٤من أُم٤مُمكؽ ومك٠مردت أن شمٜمٝمك٤مه وشم٘مٞمٛمكف ُمكـ اعمجٚمكسُمث٤مل ذًمؽ ًمق أن رضماًل 

قم أن ذب اخلٛمر أقمٔمؿ ُمكـ وُمٕمٚم ،وًمٙمٜمؽ شمٕمرف أٟمؽ ًمق ومٕمٚم٧م ًمذه٥م جيٚمس ُمع اًمًٙم٤مرى

يك١مول إُمكر إمم ُمك٤م هكق أٟمٙمكر  ذب اًمدظم٤من ومٝمٜم٤م ٓ ٟمٜمٝم٤مه سمؾ ٟمٕم٤مجلف سم٤مًمتل هكل أطمًكـ ًمكئال

 وأقمٔمؿ.

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿ وديمٝمؾ هذا ايمممط ومقل اهلل فملز وصملؾ:

وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٥ًم آهلك٦م  ،٤مآهل٦م اعمنميملم ُمـ إُمقر اعمٓمٚمقسم٦م ذقمً  وم٥ًمُّ  [208إٞمٔم٣مم:] ﴾﮷

ھ  ﴿ :ي٘مكقل شمٕمك٤ممم ،وًمٙمـ إذا يم٤من ي١مدي إمم رء أقمٔمؿ ُمٜمف ٟمٙمرا وم٢مٟمكف يٜمٝمكك قمٜمكف ،نميملماعم

يٕمٜمككل  ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿إصككٜم٤مم ٓ شمًككٌقه٤م  :يٕمٜمككل ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

قمكدواٟم٤م ُمكٜمٝمؿ  :يٕمٜمكل ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﴿وهق اهلل قمز وضمكؾ  ،هلٙمؿإإٟمٙمؿ إذا ؾمٌٌتؿ آهلتٝمؿ ؾمٌقا 

 ،ًمٙمـ ؾمٌٝمؿ إلهلٙمؿ قمكدوان سمكال قمٚمكؿ ل وقمٚمؿأُم٤م أٟمتؿ إذا ؾمٌٌتؿ آهل٦م اعمنميملم سمٕمد ،سمٖمػم قمٚمؿ

 وم٠مٟمتؿ ٓ شمًٌقهؿ ومٞمًٌقا اهلل.

إذن ٟم٠مظمذ ُمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أٟمف إذا يم٤من هنل اإلٟم٤ًمن قمـ ُمٜمٙمر ُم٤م يقىمع اًمٜم٤مس ومكٞمام هكق 

اًمّمٛم٧م طمتك ي٠مي اًمٞمقم اًمذي يكتٛمٙمـ ومٞمكف ُمكـ اًمٜمٝمكل قمكـ  ،وم٢من اًمقاضم٥م اًمّمٛم٧م ،أٟمٙمر ُمٜمف

 اعمٜمٙمر ًمٞمتحقل إمم ُمٕمروف.

رمح٦م اهلل قمٚمٞمف ُمكر سم٘مكقم ذم اًمِمك٤مم ُمكـ اًمتتك٤مر ووضمكدهؿ  ر أن ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:ويذىم

وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمٌف عمك٤مذا  ،ومٛمر هبؿ ؿمٞم: اإلؾمالم ومل يٜمٝمٝمؿ ،ويم٤من ُمٕمف ص٤مطم٥م ًمف ،ينمسمقن اخلٛمر

وهذا أقمٔمؿ ُمـ  ،يٜمٝمٌقن أُمقاهلؿو ًمق هنٞمٜم٤مهؿ ًمذهٌقا هيتٙمقن أقمراض اعمًٚمٛملم :ىم٤مل ؟مل شمٜمٝمٝمؿ
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، ومؽميمٝمؿ خم٤موم٦م أن يٗمٕمٚمقا ُم٤م هق أٟمٙمر وأقمٔمؿ وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ وم٘مٝمف رمحف اهلل ،ذهبؿ اخلٛمر

وم٤معمٝمؿ أٟمف يِمؽمط ًمقضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أن ٓ يتْمٛمـ ذًمؽ ُم٤م هكق أيمكؼم 

ودومع أيمؼممهك٤م  ،وم٢من شمْمٛمـ ذًمؽ وم٢من اًمقاضم٥م دومع أقمغم اعمٗمًدشملم سم٠مدٟم٤ممه٤م ،ا وأقمٔمؿ إصماًم ضرً 

 ه ىم٤مقمدة ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء.وهذ ،سم٠مصٖمرمه٤م

 عمك٤م ذم اؿمؽماط أن يٙمقن أُمر واًمٜم٤مهل ومك٤مقماًل  -رمحٝمؿ اهلل  -اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء  ايمممط ايمرازمع:

وأٟمف ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمكر وًمكق  ،واًمّمحٞمص أٟمف ٓ يِمؽمط ،٤م عم٤م هنك قمٜمفأُمر سمف شم٤مريمً 

ٕٟمكف  ،ًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف أن ي٠مُمر ويٜمٝمكك ،ٚمٞمفيم٤من ٓ يٗمٕمؾ اعمٕمروف وٓ يتجٜم٥م اعمٜمٙمر وم٢من ذٟمٌف قم

ٕوك٤مف  ،إذا شمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمٙمقٟمف ٓ يٗمٕمؾ اعم٠مُمقر وٓ يؽمك اعمحٔمقر

ن يمك٤من يٗمٕمكؾ اعمٜمٙمكر إًمذا وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمكك قمكـ اعمٜمٙمكر و ،٤م إمم ذٟمٌفذٟمًٌ 

 ويؽمك اعمٕمروف.

سمكؾ  ،اًمٗمٓمري٦م أن اإلٟم٤ًمن ٓ ي٠مُمر اًمٜم٤مس سمٌمكء ٓ يٗمٕمٚمكفوًمٙمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م سمٛم٘مت٣م اًمٓمٌٞمٕم٦م 

ن إوٓ يٜمٝمك اًمٜم٤مس قمـ رء يٗمٕمٚمف ًمٙمـ اًمقاضم٥م أن ي٠مُمر سمام أُمر سمف اًمنمع و ،وخيجؾ ،يًتحل

ن يمك٤من يٗمٕمٚمكف. ٕن يمكؾ واطمكد ُمكٜمٝمام واضمك٥م إٓ يٗمٕمٚمف وأن يٜمٝمك قمام هنك قمٜمف اًمنمكع و يم٤من

 .لمومه٤م همػم ُمتالزُم ،ُمٜمٗمّمؾ قمـ أظمر

 :ف ويٜمٝم٤مه٤م قمـ اعمٜمٙمر ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو٥م قمغم اعمرء أن يٌدأ سمٜمٗمًف ومٞم٠مُمره٤م سم٤معمٕمروًمٙمـ اًمقاضم

ے ﴿ ے  ھ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  يمٌٗمرة:]   ﴾ۀ   :وىم٤مل ،[ 11ا

   ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

  .[3، 1ايمِمػ:]

ٝمدور هبل٣م ٠مسمك زم٣ميمرصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م همٝمٙمٗمك دم ايمٛم٣مر، همتٛمديمؼ أومت٣مب زمْمٛمف، هميُ » :طووم٣مل رؽمقل اهلل 

أمل سمؽ سملٟمَمر زمل٣مظمٔمروف  ؟ضم٣م، همٝمجتٚمع إيمٝمف أهؾ ايمٛم٣مر همٝمٗمقيمقن: ي٣م همالن َم٣م يمؽىمام يدور احلامر دم ايمر  

ش؟ همٝمٗمقل: زمعم، ىمٛم٦م آَمر زم٣مظمٔمروف وٓ آسمٝمف وأهنك فمـ اظمٛم٘مر وآسمٝمفـ اظمٛم٘مروسمٛمٜمك فم
(1 )

. 

ؼ وإىم٤مُمك٦م ْٚمكاخلَ  ٟمف يٜمٌٖمل ًممُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر أن ي٘مّمكد سمكذًمؽ إصكالحإصمؿ 

وم٢مٟمف إذا ٟمقى هذه اًمٜمٞم٦م مل يٜمكزل  ،ٓ أن ي٘مّمد آٟمت٘م٤مم ُمـ اًمٕم٤ميص أو آٟمتّم٤مر ًمٜمٗمًف ،ذع اهلل

سمؾ يٙمقن يم٤مًمٓمٌٞم٥م يريد ُمٕم٤مجل٦م اًمٜم٤مس ورومع اًمٌالء قمٜمٝمؿ ومٞمٜمقي  ،اهلل اًمؼميم٦م ذم أُمره وٓ ذم هنٞمف
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 ًٓ  ،٤م٤م وصك٤محلً يٙمقن ُمّمكٚمحً  طمتك ،ظمٚمؼ اهلل ويمذًمؽ هنٞمف ٤م إصالح إىم٤مُم٦م ذع اهلل وصم٤مٟمٞمً سم٠مُمره أو

 ٟمف ضمقاد يمريؿ. أٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜمل وإي٤ميمؿ ُمـ اهلداة اعمٝمتديـ اعمّمٚمحلم اًمّم٤محللم 

وأوًمئكؽ  [201آل فمٚملران: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ :ودم طمت٣مم أي٥م يٗملقل فملز وصملؾ

سمٛمٓمٚمقسمكف  ٤مزواعمٗمٚمص هق اًمذي ومك ،اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ شمٚمؽ إُم٦م اًمتل شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر

هذه اجلٛمٚم٦م شمٗمٞمد قمٜمد أهكؾ اًمٕمٚمكؿ  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ :ُمـ ُمرهقسمف. وهٜم٤م ىم٤ملوٟمج٤م 

أن اًمٗمالح إٟمام يٙمقن هل١مٓء اًمذيـ ي٠مُمرون سمك٤معمٕمروف  :أي ،ٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمٗمٞمد احلٍم واًم٘مٍمًمسم٤م

ويدقمقن إمم اخلػم  ،ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر
(1 )

. 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم:

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ

 .[72ايمتقزم٥م:] ﴾ھ

 أؾم٠مل اهلل أن يٕمٛمٜم٤م وإي٤ميمؿ سمرمحتف وُمٖمٗمرشمف. 

 ُمـ أيمثره وٞمع ىمد اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمرأن  اقمٚمؿ :-رمحف اهلل-وم٣مل ايمٛمقوي 

 ىمقام سمف قمٔمٞمؿ سم٤مب وهق. اضمد   ىمٚمٞمٚم٦م رؾمقم إٓ إزُم٤من هذه ذم ُمٜمف يٌؼ ومل، ُمتٓم٤موًم٦م أزُم٤من

 اًمٔم٤ممل يد قمغم ي٠مظمذوا مل وإذا. واًمٓم٤مًمص اًمّم٤مًمص اًمٕم٘م٤مب قمؿا  اخل٨ٌم رَ ثُ يمَ  وإذا. وُماليمف إُمر

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿: سمٕم٘م٤مسمف شمٕم٤ممم اهلل ٝمؿيٕمٛما  أن أوؿمؽ

 أن وضمؾ قمز اهلل رو٤م حتّمٞمؾ ذم واًم٤ًمقمل ،أظمرة ًمٓم٤مًم٥م ومٞمٜمٌٖمل ،[63]ايمٛمقر: ﴾ڳ ڳ

 يٜمٙمر ُمـ هي٤مدن وٓ ،ٟمٞمتف وخيٚمص ،ُمٕمٔمٛمف ذه٥م وىمد ٓؾمٞمام قمٔمٞمؿ ٟمٗمٕمف وم٢من ،اًم٤ٌمب هبذا يٕمتٜمل

: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[10]احل٨م: ﴾چ چ چ چ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من ;ُمرشمٌتف ٓرشمٗم٤مع قمٚمٞمف

ڻ ڻ ڻ ﴿:شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[202]آل فمٚمران: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[69]ايمٔمٛم٘مٌقت: ﴾ڻ ۀ

 .[3، 1]ايمٔمٛم٘مٌقت: ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ھ

 وـمٚمك٥م وُمداهٜمتكف وُمقدشمكف ًمّمكداىمتف ٤مأيًْمك يؽميمكف وٓ ،اًمٜمّم٥م ىمدر قمغم إضمر أن واقمٚمؿ

 أن طم٘مكف وُمكـ ،٤موطم٘م   طمرُم٦م ًمف شمقضم٥م وُمقدشمف صداىمتف وم٢من ;ًمديف اعمٜمزًم٦م ودوام قمٜمده اًمقضم٤مه٦م

 ؾمكٕمك ُمـ هق وحمٌف اإلٟم٤ًمن وصديؼ .ُمْم٤مره٤م ُمـ ويٜم٘مذه ،آظمرشمف ُمّم٤مًمص إمم وهيديف يٜمّمحف
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 آظمرشمكف ٟم٘مص أو ذه٤مب ذم يًٕمك ُمـ وقمدوه .دٟمٞم٤مه ذم ٟم٘مص إمم ذًمؽ أدى وإن آظمرشمف قمامرة ذم

 . دٟمٞم٤مه ذم ٟمٗمع صقرة ذًمؽ سم٥ًٌم طمّمؾ وإن

 أوًمٞمك٤مء أمجٕمكلم قمٚمكٞمٝمؿ وؾمالُمف اهلل صٚمقات إٟمٌٞم٤مء ويم٤مٟم٧م هلذا ًمٜم٤م اقمدو   إسمٚمٞمس يم٤من وإٟمام

 وأطم٤ٌمسمٜمك٤م شمقومٞم٘مٜمك٤م اًمٙمكريؿ اهلل وٟم٠ًمل ،إًمٞمٝم٤م وهدايتٝمؿ ،آظمرهتؿ ُمّم٤مًمص ذم ًمًٕمٞمٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم

شعمرو٤مشمف اعمًٚمٛملم وؾم٤مئر
(1 )

.  

 املٓهس عٔ ٚايٓٗٞ باملعسٚف األَس بٛادب ايكٝاّ فطٌ
 :اًمت٤مًمٞم٦م احل٘م٤مئؼ اؾمتٕمراض ُمـ ٤مضمٚمٞم   هذا يتْمص قمٔمٞماًم  ومْماًل  اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف ًمألُمر نإ

 أن :ذًمكؽ وسمٞمك٤من اإلٟمًك٤م) اًمٙمكامل درضمك٤مت أرىمكك اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر - 2

 :ؿمتك أصٜم٤مف احلٞم٤مة هذه ذم اًمٜم٤مس

 .همػمه قمغم ذ وهق ومٞمف ظمػم ٓ و٤مل   صٜمػ ُمٜمٝمؿ - أ

 .ُمٜمف ذ وٓ ومٞمف ظمػم ٓ صٜمػ وُمٜمٝمؿ - ب

 .ًمٖمػمه ومٞمف ظمػم ٓ ًمٙمـ ،ٟمٗمًف ذات ذم ص٤مًمص صٜمػ وُمٜمٝمؿ - صمل

 أيمٛمكؾ هكذا أن ؿمكؽ وٓ. ًمٖمكػمه وإصكالح ظمػم ومٞمف ًمٙمـ، ٟمٗمًف ذات ذم ص٤مًمص صٜمػ وُمٜمٝمؿ - د

ًً  اًمٜم٤مس  وهكؿ، همكػمه إمم واخلكػم سم٤مإلصكالح اُمتكد صمكؿ، ٟمٗمًف ذات ذم صٚمص اًمذي درضم٦م ٕمٝمؿوأروم ٤مٟمٗم

ُمرون  واًمّمكقاب احلكؼ إمم اًمٜمك٤مس اًمكداقمقن، اخلػم سمٗمٕمؾ اعمتؼمقمقن، اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهقن سم٤معمٕمروف ٔا

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :يمت٤مسمكف حمٙمؿ ذم اًم٘م٤مئؾ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق

   .إًمٞمف ودقم٤م، سمف وقمٛمؾ احلؼ قمرف ممـ أطمًـ أطمد ٓ :أي .[33: همِمٙم٦م] ﴾ڈ ڈ

 ُم٘م٤مم  ويمقٟمف  . ويمت٤مسمف  ورؾمقًمف  اهلل  قمـ  ظمالوم٦م  ُم٘م٤مم  اعمٜمٙمر  قمـ  واًمٜمٝمل  سم٤معمٕمروف  إُمر  -1

 اًمٗمحِم٤مء  قمـ  ويٜمٝمك  اًم٘مرسمك،  ذي  وإيت٤مء  واإلطم٤ًمن  سم٤مًمٕمدل  ي٠مُمر  وقمال  ضمؾ  اهلل  ومألن  هلل  ظمالوم٦م

 :شمٕم٤ممم  اهلل  ىم٤مل  ،أُمتف  ذم  قمٛمٚمف  ذًمؽ  ومألن  اهلل،  رؾمقل  ظمالوم٦م  ُم٘م٤مم  يمقٟمف  وأُم٤م  . واًمٌٖمل  واعمٜمٙمر

ژ ﴿ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

  .[257 :إفمراف] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک

 ومٝمق وشمٕم٤مًمٞمٛمف ٕطمٙم٤مُمف وشمٜمٗمٞمذ ،ًمٜمقره وُمد ،إًمٞمف ودقمقة ،سمف قمٛمؾ ومألٟمف ،يمت٤مسمف ظمالوم٦م وأُم٤م

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

                                                                          

 .( 3/35 صحٞمص ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي: ( 2)
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 .[26 ،25 ]اظم٣م دة: ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 :اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م أومْمٚمٞم٦م ه اعمٜمٙمر قمـ اًمٜمٝملو سم٤معمٕمروف إُمر - 3

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :سمٔمللل٣ملم ومللل٣مل

 .[220:فمٚمران آل] ﴾ٹ

ٹ   ﴿  : شمٕم٤ممم  ىم٤مل  وأظمرة  اًمدٟمٞم٤م  ذم  ًمٚمٜمج٤مة  ؾم٥ٌم  اعمٜمٙمر  قمـ  واًمٜمٝمل  سم٤معمٕمروف  وإُمر  -1

 .[265 :إفمراف] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 :شمٕم٤ممم  اهلل  ىم٤مل  اًمدٟمٞم٤م  ذم  واًمتٛمٙملم  ًمٚمٜمٍم  ؾم٥ٌم  راعمٜمٙم  قمـ  واًمٜمٝمل  سم٤معمٕمروف  وإُمر  -  5

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

ک گ ﴿  : شمٕم٤ممم  وىم٤مل. [12، 10:احل٨م] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک

[72:ايمتقزم٥م] ﴾گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
(1 )

. 

                                                                          

-48 ص:  احل٘مٞمكؾ اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٞمامن شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء ذم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر»( 2)

 .اإلؾمالم ُمقىمع ُمـ يمت٥م جمٛمققم٦م وٛمـ. م7::2 - هك2528: اًمٜمنم شم٤مري: -اًمراسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م-( :4
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27- ُٜ  ٢دَػفطٌ َٔ تهًِ حبل عٓد ضًطإ 
وىمكد ووكع  ط٠مل اًمٜمٌكل  ؾمكوقمـ أيب قمٌد اهلل ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب اًمٌجكم إمحز أن رضمكاًل 

شفمٛمد ؽمٙمْم٣من صم٣م ر ىمٙمٚم٥م ضمؼ  » :ىم٤مل ؟أي اجلٝم٤مد أومْمؾ :رضمٚمف ذم اًمٖمرز
(1 )

. 

أي  !ي٤م رؾمكقل اهلل :وم٘م٤مل رضمؾ قمٜمد اجلٛمرة إومم طقمرض ًمرؾمقل اهلل  :فمـ أيب أَم٣مَم٥م وم٣مل

ومًٙم٧م قمٜمف ومٚمام رأى اجلٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ؾم٠مًمف ومًٙم٧م قمٜمكف ومٚمكام رُمكك مجكرة اًمٕم٘مٌك٦م  ؟اجلٝم٤مد أومْمؾ

فمٛملد  ىمٙمٚم٥م ضملؼ  » :أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل :ىم٤مل ش؟أيـ ايم٣ًم ؾ» :ذم اًمٖمرز ًمػميم٥م ىم٤مل ووع رضمٚمف

شذي ؽمٙمْم٣من صم٣م ر
(2 )

.  

أظمكرج ُمكروان اعمٜمكؼم ذم يكقم قمٞمكد ومٌكدأ  :فمـ ؿم٣مر  زمـ ؾمٜم٣مب فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري ومل٣ملو

ـ ظم٤مًمٗم٧م اًمًٜم٦م أظمرضم٧م اعمٜمؼم ذم هذا اًمٞمقم ومل يٙم !ي٤م ُمروان :سم٤مخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اًمّمالة وم٘م٤مل رضمؾ

أُم٤م هذا وم٘مد ىم٣م ُم٤م قمٚمٞمكف  :وم٘م٤مل أسمق ؾمٕمٞمد ،خيرج وسمدأت سم٤مخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اًمّمالة ومل يٙمـ يٌدأ هب٤م

يٗمقل َمـ رأى َمٛم٘مؿ َمٛم٘مرا هم٣مؽمتْم٣مع أن يٕمغمه زمٝمده همٙمٝمٕملغمه زمٝملده همل١من مل : »طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

شيًتْمع همٌٙم٣ًمٞمف هم١من مل يًتْمع همٌٗمٙمٌف وذيمؽ أؤمػ اإليامن
(3 )

.  

ؽمٝمد ايمُمٜمداء محزة زمـ فمٌلد اظمْمٙمل٤م ورصملؾ ومل٣مم إلم إَمل٣مم » ل:وم٣م طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ صم٣مزمر 

شصم٣م ر همٟمَمره وهن٣مه همٗمتٙمف
(4 )

 . 

َم٣م َمـ ٞمٌل زمٔمثف اهلل دم أَمل٥م وملٌقم إٓ ىمل٣من يملف َملـ » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

 ًُ ٛمتف ويٗمتدون زمٟمَمره شمؿ إهن٣م ختٙمػ َمـ زمٔمدهؿ طمٙمقف يٗمقيملقن أَمتف ضمقاريقن وأصح٣مب يٟمطمذون زم

وَمـ صم٣مهلدهؿ زمٙمًل٣مٞمف همٜملق  ،ٔمٙمقن ويٖمٔمٙمقن َم٣م ٓ ي٠مَمرون همٚمـ صم٣مهدهؿ زمٝمده همٜمق َم٠مَمـَم٣م ٓ يٖم

                                                                          

وصكحٞمص  (،:531وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ اًمٜمًك٤مئل   .رواه اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص صحٝمح:( 2)

 .( 3417صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،2211اجل٤مُمع  

واٟمٔمكر ( 5123 ُم٤مضمكف   ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ اسمكـرواه اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص. وصححف إًم٤ٌم) صحٝمح:( 1)

 .( 3418صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

طمدي٨م طمًـ صحٞمص. وصكححف إًمٌك٤م)  :وىم٤مل اًمؽمُمذيُم٤مضمف  رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ صحٝمح:( 3)

. ( 5124 ُم٤مضمكف  وصحٞمص ؾمٜمـ اسمكـ (،2251وصحٞمص ؾمٜمـ أيب داود   (،3283ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  

 .( 7361وصحٞمص اجل٤مُمع  

صكحٞمص (، و4786  اجلك٤مُمع صكحٞمص واٟمٔمكر .صحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٝمح:( 1)

 .( 485واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (،3419اًمؽمهمٞم٥م  
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شَم٠مَمـ وَمـ صم٣مهدهؿ زمٗمٙمٌف همٜمق َم٠مَمـ يمٝمس وراء ذيمؽ َمـ اإليامن ضم٥ٌم طمردل
(1 )

.  

واًمٜمّمص  شهمٝمام اؽمتْمٔم٦م»قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٚم٘مٜمٜمل  طسم٤ميٕم٧م اًمٜمٌل » :وم٣مل وفمـ صمرير 

شًمٙمؾ ُمًٚمؿ
(2 )

 . 

 ؟عمكـ يك٤م رؾمكقل اهلل :ىمٚمٜمك٤م شإن ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل  وفمـ متٝمؿ ايمداري 

ش ٚم٥م اظمًٙمٚمكم وفم٣مَمتٜمؿهلل ويم٘مت٣مزمف ويمرؽمقيمف وٕ» :ىم٤مل
(3 )

.  

 فطٌ االضتكا١َ ع٢ً ايعٌُ ايصاحل -28
 . [212هقد:] ﴾ڈ ژ ژ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل
(4)

ڀ ڀ ڀ  

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[31، 30همِمٙم٦م:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

مث ىث  يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث﴿ ووملل٣مل سمٔملل٣ملم:

  .[21، 23ضمٗم٣مف:ٕا] ﴾يث حج مج جح مح جخ حخ مخ

 قمغم ُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ. ﴾مت ىت يت ﴿، أي ومٞمام يًت٘مٌٚمقٟمف :ومال ظمقف قمٚمٞمٝمؿ

وم٣مرزمقا» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب هريرة 
(5 )

وؽملددوا
(6 )

ٚملقا أٞملف يملـ ، وافمٙم

وٓ أٞمل٣م إٓ أن يتٕمٚملدين: »ىمك٤مل ؟وٓ أٟم٧م ي٤م رؾمكقل اهلل :ىم٤مًمقاش أضمد َمٛم٘مؿ زمٔمٚمٙمف يٛمجق
(7 )

اهلل 

شزمرمح٥م َمٛمف وهمّمؾ
(8 )

. 

 ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ. لوه :ىم٤مًمقا ،ًمزوم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم :ُمٕمٜمك آؾمت٘م٤مُم٦م وم٣مل ايمٔمٙمامء:

                                                                          

سمٞم٤من يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمكـ اإليكامن وأن اإليكامن يزيكد ويكٜم٘مص وأن إُمكر » :سم٤مب( 61 رواه ُمًٚمؿ ( 2)

 .شسم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٤ٌمن

 .شسمٞم٤من أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م» :سم٤مب( 67 وُمًٚمؿ ، ش؟يمٞمػ ي٤ٌميع اإلُم٤مم» :سم٤مب( 7889 ٤مري رواه اًمٌخ( 1)

صحٞمص ؾمكٜمـ و، شإٞمام ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م»وقمٜمده  (،::52ورواه اًمٜم٤ًمئل قمـ أيب هريرة   (،66 رواه ُمًٚمؿ ( 3)

 .ي٨ماحلد شإن ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م إن ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م إن ايمديـ ايمٛمِمٝمح٥م» :وقمٜمده ىم٤مل (،5:55 داود  أيب

 شمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اعمالئٙم٦م: أي قمٜمد اعمقت. ىم٤مًمف جم٤مهد واًمًدي وزيد سمـ أؾمٚمؿ.( 1)

 : اًم٘مّمد اًمذي ٓ همٚمق ومٞمف وٓ شم٘مّمػم.شواعم٘م٤مرسم٦م»( 5)

 : آؾمت٘م٤مُم٦م واإلص٤مسم٦م.شواًمًداد»( 6)

 : يٚمًٌٜمل ويًؽم).شينويتٕمٚمد»( 7)

 .ش٤مممًمـ يدظمؾ اجلٜم٦م سمٕمٛمٚمف سمؾ سمرمح٦م اهلل شمٕم» :سم٤مب( 3927رواه ُمًٚمؿ  ( 8)
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ىمؾ زم ذم  !ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚم٧م :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٌد اهلل  ،قمٛمرة أيب :قمٛمرو وىمٞمؾ وقمـ أيب

 ًٓ ششمؿ اؽمتٗمؿ، آَمٛم٦م زم٣مهلل :ومؾ» :ط ٓ أؾم٠مل قمٜمف همػمك. ىم٤مل اإلؾمالم ىمق
(1 )

 . 

 :أي [30همِملٙم٦م:] ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ :ي٘مكقل شمٕمك٤ممم وم٣مل ازمـ ىمثغم دم سمٖمًلغمه:

 أظمٚمّمقا اًمٕمٛمؾ هلل وقمٛمٚمقا سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م ذع اهلل هلؿ.

يئ جب حب خب مب  ﴿ هذه أي٦م: سمك سمٙمر اًمّمديؼ ىمرأت قمٜمد أ وفمـ ؽمٔمٝمد زمـ ٞمٚمران وم٣مل:

 ٤م.هؿ اًمذيـ مل ينميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئً  :ىم٤مل [30همِمٙم٦م:] ﴾ىب يب

ُمك٤م شم٘مقًمكقن ذم هكذه  :ىم٤مل أسمق سمٙمكر اًمّمكديؼ  شمؿ روي َمـ ضمدي٧م إؽمقد زمـ هالل وم٣مل:

 :وم٘مك٤مل .ُمـ ذٟمك٥م ﴾خب مب ىب يب ﴿ :وم٘م٤مًمقا :ىم٤مل ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿ :أي٦م

ويمكذا ىمك٤مل  .ًمف همكػمهإرسمٜم٤م اهلل صمؿ اؾمت٘م٤مُمقا ومٚمؿ يٚمتٗمتقا إمم  :ًمقاًم٘مد محٚمتٛمقه قمغم همػم اعمحٛمؾ ىم٤م

 جم٤مهد وقمٙمرُم٦م واًمًدي وهمػم واطمد.

ذم يمت٤مب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمك٤ممم  أي أي٦م :ؾمئؾ اسمـ قم٤ٌمس  وروى ازمـ أزمك ضم٣مسمؿ فمـ فم٘مرَم٥م وم٣مل:

  .ًمف إٓ اهللإقمغم ؿمٝم٤مدة أن ٓ  ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: :؟ ىم٤ملأرظمص

هلل سمٓم٤مقمتكف ومل  -واهلل–اؾمكت٘م٤مُمقا  :هذه أي٦م قمغم اعمٜمؼم صمؿ ىمك٤مل شمال قمٛمر » :ووم٣مل ايمزهري

شيروهمقا روهم٤من اًمثٕم٤مًم٥م
(2 )

. 

م ص٤مطمٌف قمٚمٞمفويم٤من أطم٥م اًمديـ إًمٞمف ُم٤م دا طأن اًمٜمٌل  :  وفمـ فم٣م ُم٥م
(3 )

.  

ضمتلك متٙملقا  اىمٙمٖمقا َمـ ايمٔمٚمؾ َم٣م سمْمٝمٗمقن هم١من اهلل ٓ يٚملؾ  » :طرؾمقل اهلل  ىم٤مل وفمٛمٜم٣م وم٣ميم٦م: 

 أصمٌتفويم٤من إذا قمٛمؾ قمٛماًل  شإن أضم٤م ايمٔمٚمؾ إلم اهلل سمٔم٣ملم أدوَمف وإن ومؾ  و
(4 )

. 

قمكغم أداء ومرائْمكف،  ﴾حب خب مب ىب يب ﴿ :زمـ أزمك ؿمٙمح٥م فمـ ازملـ فمٌل٣مس  ووم٣مل فمقم
                                                                          

: ششملؿ اؽملتٗمؿ»وسمكدل  : سمٕمكدك،شنملغمك». وومٞمكف سمكدل شضم٤مُمع أوص٤مف اإلؾمكالم» :سم٤مب( 49رواه ُمًٚمؿ  ( 2)

 وم٤مؾمت٘مؿ.

 م.:::2-2531اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  - واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دارط.  ( .287-8/286اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( 1)

أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صكالشمف » :سم٤مب( 896، وُمًٚمؿ  شأطم٥م اًمديـ إمم اهلل أدوُمف» :سم٤مب( 54رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

. ومتك٤مم احلكدي٨م: قمكـ شؾمتٕمجؿ قمٚمٞمف اًم٘مرآن أو اًمذيمر سم٠من يرىمد أو ي٘مٕمد طمتك يذه٥م قمٜمف ذًمؽاصالشمف أو 

ىم٤مًم٧م: هذه ومالٟم٦م شمذيمر ُمكـ صكالهت٤م  شَمـ هذه؟»دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وقمٜمده٤م اُمرأة ىم٤مل:  طٜمٌل أن اًم قم٤مئِم٦م 

 م ص٤مطمٌف قمٚمٞمف.واإًمٞمف ُم٤م دويم٤من أطم٥م اًمديـ  شقاَمف فمٙمٝم٘مؿ زمام سمْمٝمٗمقن، همقاهلل ٓ يٚمؾ اهلل ضمتك متٙم»ىم٤مل: 

وصكحٞمص  (،2479صكحٞمص أيب داود   رواه أمحد وأسمكق داود واًمٜمًك٤مئل. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صحٝمح:( 1)

 .( 2339وصحٞمص اجل٤مُمع   (،873اًمٜم٤ًمئل  
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 .اًمٚمٝمؿ أٟم٧م رسمٜم٤م وم٤مرزىمٜم٤م آؾمت٘م٤مُم٦م :ويم٤من احلًـ اًمٌٍمي ي٘مقل :ىم٤ملويمذا ىم٤مل ىمت٤مدة 

ومٌنمكهؿ رهبكؿ سم٤مجلٜمك٦م وم٘مك٤مل ، ديـ واًمٕمٛمكؾأظمٚمّمقا ًمف اًمك ﴾ىب يب ﴿ ووم٣مل أزمق ايمٔم٣ميمٝم٥م:

ومٞمٌنمككوهنؿ سمككذه٤مب اًمنمكك  .[30همِمللٙم٦م:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿شمٕمكك٤ممم: 

  .وطمّمقل اخلػم

اطمرصملل  :٣م ومل٣ملإن اظمٝم٦م حتيه اظمال ٘م٥م هم١مذا ىم٣من ايمرصملؾ صل٣محًل »وهذا يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م: 

نملغم  ورب  محٝملدة وأزممملي زملروح ورحيل٣من  أيتٜم٣م ايمٛمٖمس ايمْمٝم٥ٌم ىم٣مٞم٦م دم اجلًد ايمْمٝمل٤م اطمرصملل

شنمّم٣ٌمن
(1 )

. 

إن اعمالئٙم٦م شمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ يقم ظمروضمٝمؿ ُمـ ىمٌقرهؿ طمٙم٤مه اسمـ ضمرير قمـ اسمـ قمٌك٤مس  :وىمٞمؾ

 واًمًدي.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿٤م ىمرأ ؾمقرة طمؿ اًمًجدة طمتك سمٚمكغ: أن صم٤مسمتً  وأطمرج ازمـ أيب ضم٣مسمؿ:

سمٚمٖمٜم٤م أن اًمٕمٌد اعم١مُمـ طمكلم يٌٕمثكف اهلل شمٕمك٤ممم  :ومقىمػ وم٘م٤مل ﴾پ پ پ ڀ

ٺ ٺ  ﴿ٓ اكػ وٓ حتكزن  :اعمٚمٙم٤من اًمٚمذان يم٤مٟم٤م ُمٕمف ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘مكقٓن ُمـ ىمؼمه يتٚم٘م٤مه

ومٞمْمٛمـ ُمـ اهلل ظمقومف وي٘مر قمٞمٜمف ومام قمٔمٞمٛم٦م خيِمك اًمٜمك٤مس يكقم  :ىم٤مل ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

 اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ هل ًمٚمٛم١مُمـ ىمرة قملم عم٤م هداه اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وعم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م.

 ؼمه وطملم يٌٕم٨م.يٌنموٟمف قمٜمد ُمقشمف ورم ىم زمـ أؽمٙمؿ:ووم٣مل زيد 

شم٘مككقل اعمالئٙمكك٦م  أي: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ وومقيمللف سمٌلل٣مرك وسمٔملل٣ملم:

 ًمٚمٛم١مُمٜملم قمٜمد آطمتْم٤مر ٟمحـ يمٜم٤م أوًمٞم٤مءيمؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ٟمًدديمؿ وٟمقوم٘مٙمؿ وٟمحٗمٔمٙمؿ سم٠مُمر

وٟمٛمٜمٙمؿ يكقم  اهلل ويمذًمؽ ٟمٙمقن ُمٕمٙمؿ ٟم١مٟمس ُمٜمٙمؿ اًمقطمِم٦م ذم اًم٘مٌقر وقمٜمد اًمٜمٗمخ٦م ذم اًمّمقر

ڤ ڦ ڦ  ﴿ؿ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وٟمقصكٚمٙمؿ إمم ضمٜمك٤مت اًمٜمٕمكٞمؿ اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وٟمج٤موز سمٙم

 ،ذم اجلٜم٦م ُمـ مجٞمع ُم٤م ات٤مرون ممك٤م شمِمكتٝمٞمف اًمٜمٗمكقس وشم٘مكر سمكف اًمٕمٞمكقن أي: ﴾ڦ ڦ

ڃ ڃ ﴿أي: ُمٝمام ـمٚمٌتؿ وضمدشمؿ وطمي سملم يديٙمؿ يمام اظمكؽمشمؿ  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

أي: وٞم٤موم٦م وقمٓم٤مء ُمـ همٗمقر ًمذٟمقسمٙمؿ رطمٞمؿ سمٙمؿ رؤوف طمٞم٨م همٗمكر وؾمكؽم  ﴾ڃ چ چ

 وًمٓمػ.ورطمؿ 

                                                                          

 . ُمـ طمدي٨م أيب هريرة( 2:79وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  ُم٤مضمف  رواه اسمـ صحٝمح:( 2)
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 فطٌ ادتٓاب ايهبا٥س -29
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿ وم٣مل سمٔمل٣ملم:

 .[32ايمٛم٣ًمء:] ﴾ں

 .[31 ايمٛمجؿ:] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

شاصمتٛمٌقا ايم٘م٣ٌم ر وؽمددوا وأزممموا» ىم٤مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ ومت٣مدة 
(1 )

.  

ؾملٝمًئ٣م  ئمٌد اهلل وٓ يممك زمف َمـ صم٣مء» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: وفمـ أيب أيقب إٞمِم٣مري 

اإلذاك » :وم٠ًمًمقه قمكـ اًمٙمٌك٤مئر وم٘مك٤مل شويٗمٝمؿ ايمِمالة وي٠مي ايمزىم٣مة وجيتٛم٤م ايم٘م٣ٌم ر ىم٣من يمف اجلٛم٥م

شايمزضمػ زم٣مهلل وومتؾ ايمٛمٖمس اظمًٙمٚم٥م وايمٖمرار يقم
(2 )

.  

٣م إٓ همتحل٦م ٓ إيمف إٓ اهلل ومط خمٙمًِمل :َم٣م وم٣مل فمٌد»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: فمـ أيب هريرة 

شصمتٛم٤م ايم٘م٣ٌم رازمقاب ايمًامء ضمتك سمٖما إلم ايمٔمرش َم٣م يمف أ
(3 )

. 

اإلذاك  :٣مأٓ أٞمٌئ٘مؿ زمٟمىمػم ايم٘م٣ٌم ر شمالشًمل» :وم٘م٤مل طيمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب زم٘مرة 

٤م ومجٚمس ومكام زال ويم٤من ُمتٙمئً  شزم٣مهلل وفمٗمق  ايمقايمديـ وؾمٜم٣مدة ايمزور أٓ وؾمٜم٣مدة ايمزور وومقل ايمزور

شؽم٘م٦م» يٙمرره٤م طمتك ىمٚمٜم٤م ًمٞمتف
(4 )

.  

اجلٚمٔملل٥م  ايمِمللٙمقات اخلٚمللس واجلٚمٔملل٥م إلم» :طىمكك٤مل رؾمككقل اهلل  :وملل٣مل وفمللـ أيب هريللرة 

شورَمّم٣من إلم رَمّم٣من َم٘مٖمرات ظم٣م زمٝمٛمٜمـ إذا اصمتٛم٦ٌم ايم٘م٣ٌم ر
(5 )

.  

 :ىمك٤مل ؟وُم٤م هكـ !ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًمقا شاصمتٛمٌقا ايمًٌع اظمقزمٗم٣مت» :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل   فوفمٛم

ضمرم اهلل إٓ زم٣محلؼ وأىمؾ ايمرزم٣م وأىمؾ َم٣مل ايمٝمتٝمؿ وايمتقرم يقم ايمممك زم٣مهلل وايمًحر وومتؾ ايمٛمٖمس ايمتل »

                                                                          

 (،257 وأظمرضمف اًمًٞمقـمل، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  رواه اسمـ ضمرير قمـ ىمت٤مدة ُمرؾماًل  :ضمًـ( 2)

 .( 996واًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م  

رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ طمٌك٤من واحلك٤ميمؿ ذم اعمًكتدرك، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ؾمكٜمـ  صحٝمح:( 1)

 .( 7296وصحٞمص اجل٤مُمع   (،:511اًمٜم٤ًمئل  

طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف، وطمًٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  :وىم٤ملرواه اًمؽمُمذي  ضمًـ:( 3)

 .( 2635وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،46:1 

   .شسمٞم٤من اًمٙم٤ٌمئر وأيمؼمه٤م» :سم٤مب( 98 وُمًٚمؿ ، شُم٤م ىمٞمؾ ذم ؿمٝم٤مدة اًمزور» :سم٤مب( 3622 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 إمم رُمْمك٤من ُمٙمٗمكرات عمك٤م اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕمك٦م إمم اجلٛمٕمك٦م ورُمْمك٤من» :سم٤مب( 344 رواه ُمًٚمؿ ( 5)

 .شسمٞمٜمٝمـ ُم٤م اضمتٜم٧ٌم اًمٙم٤ٌمئر
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شايمزضمػ وومذف اظمحِمٛم٣مت ايمٕم٣مهمالت اظم٠مَمٛم٣مت
(1 )

. 

وإن أىملػم ايم٘مٌل٣م ر فمٛملد اهلل يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م » :ايمذي ىمتٌف إلم أهؾ ايمٝمٚمـ ومل٣مل طودم ىمت٣مب ايمٛمٌل 

يمزضملػ وفمٗملق  ايمقايملديـ اإلذاك زم٣مهلل وومتؾ ايمٛمٖمس اظم٠مَمٛم٥م زمٕمغم احلؼ وايمٖمرار دم ؽمٌٝمؾ اهلل يلقم ا

شوأىمؾ ايمرزم٣م وأىمؾ َم٣مل ايمٝمتٝمؿ ورَمل اظمحِمٛم٥م وسمٔمٙمؿ ايمًحر
(2 )

. 

صمؿ ٟمزل  شٓ أومًؿ ٓ أومًؿ» :اعمٜمؼم وم٘م٤مل طصٕمد رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو 

أزممموا أزممموا َمـ صعم ايمِمٙمقات اخلٚمس واصمتٛم٤م ايم٘مٌل٣م ر دطملؾ َملـ أي أزملقاب اجلٛمل٥م » :وم٘م٤مل

 ؟يكذيمرهـ طأؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  : ي٠ًمل قمٌد اهلل سمـ قمٛمروؾمٛمٕم٧م رضماًل  :ىم٤مل اعمٓمٚم٥م شؾم٣مء

فمٗمق  ايمقايمديـ وايمممك زم٣مهلل وومتؾ ايمٛمٖمس وومذف اظمحِمٛم٣مت وأىمؾ َم٣مل ايمٝمتٝمؿ وايمٖمرار »ٟمٕمؿ  :ىم٤مل

شَمـ ايمزضمػ وأىمؾ ايمرزم٣م
(3 )

 . 

 فطٌ ايٛزع  -31
شطمغم ديٛم٘مؿ ايمقرع»: ط ىم٤مل رؾمقل اهلل وم٣مل: فمـ ؽمٔمد 

(4 )
.   

 ى احلساّفطٌ تس -31
إذا أراد فمٌلدي أن ئمٚملؾ » ي٘مقل اهلل قمكز وضمكؾ:ىم٤مل:  ط أن رؾمقل اهلل :وفمـ أيب هريرة 

ؽمٝمئ٥م همال سم٘متٌقه٣م فمٙمٝمف ضمتك ئمٚمٙمٜم٣م هم١من فمٚمٙمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م زمٚمثٙمٜم٣م وإن سمرىمٜم٣م َمـ أصمقم هم٣مىمتٌقهل٣م يملف 

أَمث٣مهلل٣م  ضمًٛم٥م وإن أراد أن ئمٚمؾ ضمًٛم٥م همٙمؿ ئمٚمٙمٜم٣م اىمتٌقه٣م يمف ضمًٛم٥م هم١من فمٚمٙمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م يمف زمٔممم

شإلم ؽمٌٔمام ٥م
(5 )

.  

إذا حتدث فمٌدي زملٟمن ئمٚملؾ ضمًلٛم٥م  :وم٣مل اهلل فمز وصمؾ» :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل :ودم رواي٥م ظمًٙمؿ

                                                                          

 .شسمٞم٤من اًمٙم٤ٌمئر وأيمؼمه٤م» :سم٤مب( :9 وُمًٚمؿ  (،3726  رواه اًمٌخ٤مري( 2)

 .صحٞمحف ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ طمزم قمـ أسمٞمكف قمكـ ضمكده رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٝمح:( 1)

 .( 2452وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

وطمًكٜمف وذم إؾمٜم٤مده ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد سمـ اًمٕم٤ٌمس ٓ حيي) ومٞمكف ضمكرح وٓ قمداًمك٦م  .ًمٓمؼما)رواه ا ضمًـ:( 3)

 .( 4562واٟمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (،2451إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

٤م قمكـ رواه أسمق اًمِمٞم: ذم اًمثقاب واحل٤ميمؿ، ورواه اًمٌكزار واًمٓمكؼما) ذم إوؾمكط واحلك٤ميمؿ أيًْمك صحٝمح:( 1)

  .( 4419) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  طمذيٗم٦م، وصححف إًم٤ٌم

سمًكٞمئ٦م مل  إذا هؿ اًمٕمٌد سمحًٜم٦م يمتٌك٧م وإذا هكؿا » :سم٤مب( 316  وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف( 8173  رواه اًمٌخ٤مري( 5)

 .ششمٙمت٥م
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همٟمٞم٣م أىمتٌٜم٣م يمف ضمًٛم٥م َم٣م مل ئمٚمٙمٜم٣م هم١مذا فمٚمٙمٜم٣م همٟمٞم٣م أىمتٌٜم٣م يمف زمٔممم أَمث٣مهل٣م وإذا حتدث زمٟمن ئمٚمؾ ؽملٝمئ٥م 

ف زمٚمثٙمٜم٣م وإن سمرىمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م يمف ضمًٛم٥م إٞمام سمرىمٜم٣م همٟمٞم٣م أنمٖمره٣م يمف َم٣م مل ئمٚمٙمٜم٣م هم١مذا فمٚمٙمٜم٣م همٟمٞم٣م أىمتٌٜم٣م يم

 ش.َمـ صمراي

ذاك فمٌلدك يريلد أن ئمٚملؾ  !وم٣ميم٦م اظمال ٘مل٥م: يل٣م رّب » :طرؾمقل اهلل  ىم٤مل ودم أطمرى يمف وم٣مل:

إن سمرىمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م يمف ضمًٛم٥م إٞملام و هق أزمٌم زمف همٗم٣مل: ارومٌقه هم١من فمٚمٙمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م يمف زمٚمثٙمٜم٣مو زمًٝمئ٥م

 ش.سمرىمٜم٣م َمـ صمراي

إذا هؿ فمٌدي زمحًٛم٥م ومل ئمٚمٙمٜم٣م ىمتٌتٜمل٣م يملف ضمًلٛم٥م. همل١من » :طرؾمقل اهلل ىم٤مل  :وم٣مل فمٛمف و

فمٚمٙمٜم٣م ىمتٌتٜم٣م فممم ضمًٛم٣مت إلم ؽمٌٔمام ٥م ؤمػ. وإذا هؿ زمًلٝمئ٥م ومل ئمٚمٙمٜمل٣م مل أىمتٌٜمل٣م فمٙمٝملف. همل١من 

شفمٚمٙمٜم٣م ىمتٌتٜم٣م ؽمٝمئ٥م واضمدة
(1 )

. 

 فطٌ َٔ اضتربأ يدٜٓ٘ -32
حلالل زملكم، واحللرام زملكم، وزمٝملٛمٜمام ا»ي٘مقل:  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ل:وم٣مفمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم 

َمُمٌٜم٣مت ٓ ئمٙمٚمٜم٣م ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس، همٚمـ اسمٗمك اظمُملٌٜم٣مت اؽملتػمأ يمديٛملف وفمرولف، وَملـ ووملع دم 

ايمُمٌٜم٣مت: ىمراع يرفمك ضمقل احلٚمك يقؾمؽ أن يقاومٔمف، أٓ وإن يم٘مؾ َمٙمؽ محك، أٓ وإن محك اهلل دم 

ف، وإذا همًدت همًلد اجلًلد أروف حم٣مرَمف، أٓ وإن دم اجلًد َمّمٕم٥م: إذا صٙمح٦م صٙمح اجلًد ىمٙم

شىمٙمف، أٓ وهل ايمٗمٙم٤م
(2 )

. 

 فطٌ ايطسٚز بايطاع١ ٚاحلصٕ يًُعص١ٝ -33
أىمرَمقا أصح٣ميب هم١مهنؿ طمٝم٣مرىمؿ شمؿ ايمذيـ يٙملقهنؿ شملؿ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ فمٚمر 

ايمذيـ يٙمقهنؿ شمؿ يٓمٜمر ايم٘مذب ضمتك إن ايمرصمؾ يمٝمحٙمػ وٓ يًتحٙمػ ويُمٜمد وٓ يًتُمٜمد أٓ َمـ 

َمع ايمقاضمد، وهلق َملـ آشمٛملكم أزمٔملد، وٓ خيٙملقن  اجلٛم٥م همٙمٝمٙمزم اجلامفم٥م هم١من ايمُمٝمْم٣منهه زمحٌقضم٥م 

شوَمـ هسمف ضمًٛمتف وؽم٣مءسمف ؽمٝمئتف همٜمق َم٠مَمـْم٣من ايمُمٝمشم٣ميمثٜمؿ  رصمؾ زم٣مَمرأة: هم١من
(3 )

.  

                                                                          

 .( 315رواه ُمًٚمؿ  ( 2)

أظمكذ احلكالل وشمكرك » :سمك٤مب( ::26وُمًكٚمؿ   .شومْمؾ ُمكـ اؾمكتؼمأ ًمديٜمكف» :سم٤مب( 63  رواه اًمٌخ٤مري( 1)

 .شاًمِمٌٝم٤مت

طمكدي٨م طمًكـ صكحٞمص، وصكححف إًمٌك٤م) ذم  :رواه أمحد واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ وىم٤مل اًمؽمُمكذي :صحٝمح( 3)

 .( 7114واعمِمٙم٤مة   (،3657وصحٞمص اجل٤مُمع   (،3276صحٞمص اًمؽمُمذي  
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 فطٌ عصٝإ ايػٝطإ -34
إن ايمُملٝمْم٣من ومٔملد ٓزملـ آدم »: ي٘مكقل طؾمٛمٕم٧م رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ؽمػمة زمـ ايمٖم٣مىمف 

سمًٙمؿ وسمذر ديٛمؽ وديـ آزم٣م ؽ وآزم٣مء آزم٣م ؽ همٔمِمل٣مه همٟمؽملٙمؿ  :ٔمد يمف زمْمريؼ اإلؽمالم همٗم٣ملزمٟمؿمرومف همٗم

شمؿ ومٔمد يمف زمْمريؼ اهلجرة همٗم٣مل هت٣مصمر وسمدع أروؽ وؽمامءك وإٞمام َمثلؾ اظمٜمل٣مصمر ىمٚمثلؾ ايمٖملرس دم 

ايمْمقل همٔمِم٣مه همٜم٣مصمر شمؿ ومٔمد يمف زمْمريؼ اجلٜم٣مد همٗم٣مل جت٣مهد همٜمق صمٜمد ايمٛمٖمس واظمل٣مل همتٗم٣مسملؾ همتٗمتلؾ 

٣م  ة ويٗمًؿ اظم٣مل همٔمِم٣مه همج٣مهد همٚمـ همٔمؾ ذيمؽ ىم٣منهمتٛم٘مح اظمرأ فمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م وَمـ ومتؾ ضمٗم 

٣م  ىم٣من ٣م  فمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م وإن نمر  ىم٣منضمٗم   فمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥م وإن وومِمتف دازمتف ىم٣منضمٗم 

٣م  شفمعم اهلل أن يدطمٙمف اجلٛم٥مضمٗم 
(1 )

.   

 فطٌ عدّ ايتػدد يف ايدٜٔ -35
شايمًٚمح٥م أهمّمؾ اإلؽمالم احلٛمٝمٖمٝم٥م»: ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  :فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

(2 )
. 

إٓ  يـ أضملٌد ايملد   إن ايملديـ ينل ويملـ يُمل٣مد  »: طىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شنمٙمٌف
(3)

.   

 فطٌ إتٝإ زخص اهلل -36
إن اهلل حي٤م أن سم٠مسمك رطمِملف ىملام » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مٓ وفمـ َمًٔمقد فمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شسم٠مسمك فمزا ٚمف حي٤م أن
(4 )

. 

* * * 

                                                                          

 .( 4245وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمٜم٤ًمئل   رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، :صحٝمح( 2)

 .( 21:1ف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط، وطمًٜم ضمًـ:( 1)

ورواه أمحد واًمٌٞمٝم٘مكل قمكـ واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ذم اًمٙمٌػم رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واًمٓمؼما)  :صحٝمح( 3)

 .( 2171وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،2996اسمـ قمٛمر، وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

  .شايمديـ إلم اهلل احلٛمٝمٖمٝم٥م ايمًٚمح٥م أضم٤م» :طاًمديـ ين وىمقل اًمٜمٌل » :سم٤مب( :4رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)
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(22) 
 أبٛاب اخلٛف ٚايسدا٤
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 َٔ اهلل عص ٚدٌ  اخلٛففطٌ  -1

مئ ىئ يئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿ وومد َمدح اهلل سمٔم٣ملم أهؾ ؿم٣مفمتف زمٗمقيمف:

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ مب ىب يب جت حت خت جب حب خب

 .[62-57اظم٠مَمٛمقن:] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[1، 2 :احل٨م] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

   ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ وومد مجع اهلل فمز وصمؾ يمٙمخ٣م ػ َمٛمف همّماًل فمٓمٝماًم همٗم٣مل سمٔم٣ملم:

  .[16ايمرمحـ:]

 اعمٕمٜمك ظم٤مف ُم٘م٤مُمف سملم يدي رسمف ًمٚمح٤ًمب، ومؽمك اعمٕمّمٞم٦م وم٣مل ايمٗمرؿمٌل:
(1 )

. 

ف طمٙمؿ اهلل ومٞمف، وهنك اًمكٜمٗمس ظم٤مف اًم٘مٞم٤مم سملم يدي اهلل قمز وضمؾ، وظم٤م :أي ووم٣مل ازمـ ىمثغم:

 ُمٜم٘مٚمٌكف: أي [12]ايمٛم٣مزفمل٣مت: ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿قمـ هقاهك٤م، وردهك٤م إمم ـم٤مقمك٦م ُمقٓهك٤م 

 اًمٗمٞمح٤مء اجلٜم٦م إمم وُمرضمٕمف وُمّمػمه
(2 )

. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: قمـ هذه أيك٦م طؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

وم٘مٚمكك٧م: أهككؿ اًمككذيـ ينمككسمقن  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ ڀ ڀ

ٓ يل٣م ازمٛمل٥م ايمِملديؼ، ويم٘ملٛمٜمؿ ايملذيـ يِملقَمقن ويِملٙمقن، » زٟمقن وينىمقن؟ وم٘مك٤مل:اخلٛمر وي

شويتِمدومقن، وخي٣مهمقن أٓ يتٗمٌؾ َمٛمٜمؿ، أويمئؽ ي٣ًمرفمقن دم اخلغمات
(3 )

. 

سمك٠مٟمقاع اًم٘مرسمك٤مت،  ًمٞمكفإٜم٤م اًمٙمرام، يت٘مرسمقن إمم اهلل سم٤مًمٓم٤مقم٤مت، ويًك٤مرقمقن ٗمهٙمذا يم٤من ؾمٚمو

 يت٘مٌؾ اهلل أقمامهلؿ.وحي٤مؾمٌقن أٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمزٓت، صمؿ خي٤مومقن أٓ 

قا ومتٌك٤ميمقا، وىمك٤مل: واهلل ا، وي٘مكقل: اسمٙمكقا، ومك٢من مل شمٌٙمكيم٤من يٌٙمل يمثكػمً  :همٜمذا ايمِمديؼ 

 ًمقددت أ) يمٜم٧م هذه اًمِمجرة شم١ميمؾ وشمٕمْمد.

                                                                          

 .( 28/287شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ( 2)

 .( 2:قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ ص:   شدروس رُمْم٤من»و (،9/429شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( 1)

واعمِمكٙم٤مة  (،4286وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف.و محدرواه أ صحٝمح:( 3)

 .( 273  واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م( 6461 
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 ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ىمرأ ؾمقرة اًمٓمقر طمتك سمٚمغ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :وهذا فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

يمك٤من يٛمكر سم٤مٔيك٦م ذم ورده سم٤مًمٚمٞمكؾ ف طمتكك ُمكرض وقمك٤مدوه. وئومٌٙمك واؿمتد ذم سمٙم٤م. [7 ايمْمقر:]

أؾمكقدان ُمكـ  ٤من، ويمك٤من ذم وضمٝمكف ظمٓمك٤ميٕم٤مد، حيًكٌقٟمف ُمريًْمك ٤مومتخٞمٗمف، ومٞمٌ٘مك ذم اًمٌٞم٧م أي٤مُمً 

 اهلل سمؽ إُمّمك٤مر، وومكتص سمكؽ اًمٗمتكقح وومٕمكؾ، وم٘مك٤مل : ُمٍما   وىم٤مل ًمف اسمـ قم٤ٌمس، اًمٌٙم٤مء!!

 ٓ أضمر وٓ وزر!! قمٛمر: وددت أ) أٟمجق

يم٤من إذا وىمػ قمغم اًم٘مكؼم سمٙمكك طمتكك شمٌٚمكؾ حلٞمتكف،  : ل ـل ذو ايمٛمقريوهذا فمثامن زمـ فمٖم٣من 

ىمٌكؾ أن  اوىم٤مل: ًمق أٟمٜمل سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ أدري إمم أيتٝمام ي١مُمر يب، ٓظمكؽمت أن أيمكقن رُمك٤مدً 

 أقمٚمؿ إمم أيتٝمام أصػم!!

يم٤من يمثػم اًمٌٙم٤مء واخلقف، واعمح٤مؾم٦ٌم ًمٜمٗمًف. ويم٤من يِمتد ظمقومف  :وهذا فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م 

أظمرة، وأُم٤م اشمٌك٤مع اهلكقى  ٜمزُٕمؾ واشم٤ٌمع اهلقى. ىم٤مل: وم٠مُم٤م ـمقل إُمؾ ومٞمُ ُمـ اصمٜمتلم: ـمقل ا

 ومٞمّمد قمـ احلؼ.

ُم٤م ُمـ قمٌد إٓ وًمف قمٞمٜمك٤من ذم وضمٝمكف يٌٍمك هبكام أُمكر اًمكدٟمٞم٤م،  وم٣مل: فمـ طم٣ميمد زمـ َمٔمدان و

سمٍم ، ومتص قمٞمٜمٞمف اًمٚمتلم ذم ىمٚمٌف، وم٠ماوقمٞمٜم٤من ذم ىمٚمٌف يٌٍم هبام أُمر أظمرة، وم٢مذا أراد اهلل سمٕمٌد ظمػمً 

 گ گ ڳ  ﴿هبام ُم٤م وقمد اهلل سم٤مًمٖمٞمك٥م، وإذا أراد سمكف همكػم ذًمكؽ، شمريمكف قمكغم ُمك٤م ومٞمكف صمكؿ ىمكرأ: 

 .[11حمٚمد:] ﴾ڳ ڳ

إن أهقن أهؾ ايمٛم٣مر فملذازًم٣م يلقم »ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ايمٛمٔمامن زمـ زمُمغم 

أؾملد َمٛملف فملذازًم٣م ايمٗمٝم٣مَم٥م يمرصمؾ يقوع دم أمخص ومدَمٝمف مجرسم٣من يٕمقم َمٛمٜمام دَم٣منمف، َم٣م يرى أن أضملًدا 

ش٣موإٞمف ٕهقهنؿ فمذازمً 
(1 )

 . 

يٗمقم ايمٛم٣مس يمرب ايمٔم٣مظمكم ضمتك يٕمٝم٤م أضملدهؿ دم » :ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  :  وفمـ ازمـ فمٚمر

شرؾمحف إلم أٞمِم٣مف أذٞمٝمف
(2 )

. 

يمق سمٔمٙمٚملقن »ظمٓم٦ٌم ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمثٚمٝم٤م ىمط! وم٘م٤مل:  ط اهللظمٓم٥م َرؾُمقل » :وم٣مل وفمـ أٞمس 

وضمكقهٝمؿ وهلكؿ  ط اهللقل كُومٖمٓمكك أصكح٤مب َرؾمك شاَم٣م أفمٙمؿ يمّمح٘متؿ ومٙملٝماًل ويمٌ٘مٝملتؿ ىمثلغمً 

شظمٜملم
(3 )

. 
                                                                          

 .ش٤مأهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسمً » :سم٤مب( 324، وُمًٚمؿ  شصٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر» :سم٤مب( 72:4رواه اًمٌخ٤مري   (2)

 .شذم صٗم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م» :سم٤مب( 3973،وُمًٚمؿ  شاعمٓمٗمٗملم رةشمٗمًػم ؾمق» :سم٤مب( 5765رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

  .( :346 (، 537، وُمًٚمؿ  ش﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿» :سم٤مب( 5456رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)
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ايمُملٚمس يلقم ايمٗمٝم٣مَمل٥م  سمدٞمك»ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل زمـ إؽمقد وفمـ اظمٗمداد 

 ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر اًمكراوي قمكـ اعم٘مكداد: ومكقاهلل ُمك٤م  شَمـ اخلٙمؼ ضمتك سم٘مقن َمٛمٜمؿ ىمٚمٗمدار َمٝمؾ

همٝم٘ملقن ايمٛمل٣مس فملعم وملدر ( ًمذي يٙمحؾ سمف اًمٕمكلمأدري ُم٤م يٕمٜمل سم٤معمٞمؾ أُم٤ًموم٦م إرض أم اعمٞمؾ ا

وَمٛمٜمؿ َملـ ي٘ملقن إلم  أفمامهلؿ دم ايمٔمر . همٚمٛمٜمؿ َمـ ي٘مقن إلم ىمٔمٌٝمف، وَمٛمٜمؿ َمـ ي٘مقن إلم رىمٌتٝمف،

سمٞمده إمم ومٞمف ط اهللوأؿم٤مر َرؾُمقل  ش٣مضمٗمقيف، وَمٛمٜمؿ َمـ يٙمجٚمف ايمٔمر  إجل٣مَمً 
(1 )

. 

ايمٗمٝم٣مَم٥م ضمتك يذه٤م فملرومٜمؿ دم ئمر  ايمٛم٣مس يقم »ىم٤مل:  ط اهللأن َرؾُمقل  :وفمـ أيب هريرة

شإرض ؽمٌٔمكم ذرافًم٣م، ويٙمجٚمٜمؿ ضمتك يٌٙمغ آذاهنؿ
(2 )

. 

 اهلل :ىمٚمٜمك٤م شهؾ سمدرون َمل٣م هلذا؟» إذ ؾمٛمع وضم٦ًٌم وم٘م٤مل: ط اهلليمٜم٤م ُمع َرؾُمقل  وم٣مل: وفمٛمف 

هذا ضمجر رَمل زمف دم ايمٛم٣مر َمٛمذ ؽمٌٔمكم طمريًٖم٣م همٜمق هيقي دم ايمٛمل٣مر أن ضمتلك »ورؾمقًمف أقمٚمؿ. ىم٤مل: 

شٔمره٣م همًٚمٔمتؿ وصمٌتٜم٣ماٞمتٜمك إلم وم
(3 )

. 

َم٣م َمٛم٘مؿ َمـ أضمد إٓ ؽملٝم٘مٙمٚمف رزملف يملٝمس » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فمدي زمـ ضم٣مسمؿ 

زمٝمٛمف وزمٝمٛمف سمرمج٣من، همٝمٛمٓمر أيٚمـ َمٛمف همال يرى إٓ َم٣م ومدم، ويٛمٓمر أؾمٟمم َمٛمف همال يرى إٓ َم٣م ومدم، ويٛمٓملر 

شمترة زمكم يديف همال يرى إٓ ايمٛم٣مر سمٙمٗم٣مء وصمٜمف: هم٣مسمٗمقا ايمٛم٣مر ويمق زمُمؼ
(4 )

. 

إين أرى َم٣م ٓ سملرون، أؿمل٦م ايمًلامء وضملؼ هلل٣م أن »: ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

سمئط، َم٣م همٝمٜم٣م َمقوع أرزمع أص٣مزمع إٓ وَمٙمؽ واوع صمٌٜمتف ؽمل٣مصمًدا هلل سمٔمل٣ملم، واهلل يملق سمٔمٙمٚملقن َمل٣م 

ايمِملٔمدات أفمٙمؿ يمّمح٘متؿ ومٙمٝماًل ويمٌ٘مٝمتؿ ىمثغًما، وَم٣م سمٙمذذسمؿ زم٣ميمٛم٣ًمء فمعم ايمٖملرش، وخللرصمتؿ إلم 

شجتٟمرون إلم اهلل سمٔم٣ملم
(5 )

. 
                                                                          

 .شذم صٗم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م» :سم٤مب( 3975ُمًٚمؿ  رواه  (2)

 وُمٕمٜمك يذه٥م ذم إرض: يٜمزل ويٖمقص. .( 3974وُمًٚمؿ   (،7278رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شذم ؿمدة طمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وسمٕمد ىمٕمره٤م وُم٤م شم٠مظمذ ُمـ اعمٕمذسملم» :سم٤مب( 3955ُمًٚمؿ  رواه ( 3)

( 2127، ُمًكٚمؿ  ش﴾ٺ ٺ ٺڀ  پ ڀ ڀ ڀ ﴿ ىمكقل اهلل شمٕمك٤ممم:» :سمك٤مب( 8116رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شاحل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ مترة أو يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم وأهن٤م طمج٤مب ُمـ اًمٜم٤مر» :سم٤مب

(، وصكحٞمص :355وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   .اًمؽمُمكذي وىمك٤مل: طمكدي٨م طمًكـرواه  ضمًـ:( 5)

ٕمكده٤م وأـم٧م سمٗمتص اهلٛمزة وشمِمديد اًمٓم٤مء، وشمكئط سمٗمكتص اًمتك٤مء وسم( . 2833(، واًمّمحٞمح٦م  4491اًمؽمهمٞم٥م  

إـمٞمط: صقت اًمرطمؾ واًم٘مت٥م وؿمٌٝمٝمام. وُمٕمٜم٤مه: أن يمثرة ُمـ ذم اًمًامء ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٕم٤مسمديـ  مهزة ُمٙمًقرة

 وُمٕمٜمك دم٠مرون شمًتٖمٞمثقن. سمْمؿ اًمّم٤مد واًمٕملم: اًمٓمرىم٤مت. :واًمّمٕمدات أـم٧م. ىمد أصم٘مٚمتٝم٤م طمتك
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ٓ سمزول » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل ٞمّمٙم٥م زمـ فمٌٝمد إؽمٙمٚمل  -زمراء شمؿ زاي-وفمـ أيب زمرزة 

ومدَم٣م فمٌد ضمتك يًٟمل فمـ فمٚمره همٝمام أهمٛم٣مه، وفمـ فمٙمٚمف همٝمؿ همٔمؾ همٝمف، وفمـ َم٣ميمف َمـ أيـ اىمتًٌف وهمٝمؿ 

شأٞمٖمٗمف، وفمـ صمًٚمف همٝمؿ أزماله
(1 )

 . 

ىمٝمػ أٞمٔمؿ وص٣مضم٤م ايمٗمرن وملد ايملتٗمؿ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل دري وفمـ أيب ؽمٔمٝمد اخل

 ط اهللقل كُومٙم٠من ذًمؽ صم٘مؾ قمكغم أصكح٤مب َرؾمك شايمٗمرن، واؽمتٚمع اإلذن َمتك ي٠مَمر زم٣ميمٛمٖمخ همٝمٛمٖمخ

شٝمؾومقيمقا ضمًٌٛم٣م اهلل وٞمٔمؿ ايمقىم»وم٘م٤مل هلؿ: 
(2 )

 . 

ضمٖم٣مًة، فملراًة، حيمم ايمٛم٣مس يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م »ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣ميم٦م وفمـ فم٣م ُم٥م 

 ًٓ ي٣م فم٣م ُم٥م إَمر »يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض؟ ىم٤مل:  ٤ماًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء مجٞمٕمً  اهللىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  شنمر

شإَمر أهؿ َمـ أن يٛمٓمر زمٔمّمٜمؿ إلم زمٔمض»وذم رواي٦م:  شأؾمد َمـ أن هيٚمٜمؿ ذيمؽ
(3 )

 . 

إٓ يٗمقل ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ » :طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

شورصمؾ دفمتف اَمرأة ذات َمٛمِم٤م ومج٣مل همٗم٣مل إين أطم٣مف اهلل» :ومذيمرهؿ إمم أن ىم٤مل شـمٙمف
(4 )

 . 

يمق ئمٙمؿ اظم٠مَمـ َم٣م فمٛمد اهلل َمـ ايمٔمٗمقزم٥م َم٣م ؿمٚملع زمجٛمتلف أضملد » :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل   فوفمٛم

شويمق ئمٙمؿ ايم٘م٣مهمر َم٣م فمٛمد اهلل َمـ ايمرمح٥م َم٣م ومٛمط َمـ رمحتف
(5 )

. 

إذا أراد فمٌدي أن ئمٚمؾ ؽمٝمئ٥م همال سم٘متٌقه٣م فمٙمٝمف  يٗمقل اهلل فمز وصمؾ:» :وم٣مل طأن رؽمقل اهلل   فوفمٛم

شضمتك ئمٚمٙمٜم٣م هم١من فمٚمٙمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م زمٚمثٙمٜم٣م وإن سمرىمٜم٣م َمـ أصمقم هم٣مىمتٌقه٣م يمف ضمًٛم٥م
(6)

. 

ٕهٙمٜمؿ همٟمصل٣مزمتٜمؿ  طمرج شمالشم٥م همٝمٚمـ ىم٣من ومٌٙم٘مؿ يرسم٣مدون» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل  فوفمٛم

ة همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ يمٌٔمض فمٖم٣م إشملر وووملع احلجلر وٓ ايمًامء همٙمج٠موا إلم صمٌؾ همقومٔم٦م فمٙمٝمٜمؿ صخر

                                                                          

وصكحٞمص  (8411صكحٞمص اجلك٤مُمع  وصححف إًم٤ٌم) ذم  .طمدي٨م طمًـ :اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح:( 2)

 .( 46:3  (،237اًمؽمهمٞم٥م  

 ،(3542وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اًمؽمُمككذي   .طمككدي٨م طمًككـ :اًمؽمُمككذي وىمكك٤ملرواه  صللحٝمح:( 1)

اًم٘مرن: هق اًمّمقر اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕمك٤ممم:  .( :218واًمّمحٞمح٦م   (،:467، وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  (4354 

 ط.يمذا ومنه َرؾُمقل اهلل  [79اًمزُمر: ]﴾ ڤ ڤ ڤ ﴿

ًٓ سمْمؿ اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م: أي همػم خمتقٟملم. .( :396وُمًٚمؿ   (،7273 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)  همر

  .( 2142  وُمًٚمؿ (،:73 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .شذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌف» :سم٤مب( 3866 رواه ُمًٚمؿ ( 5)

 .ششمٙمتك٥مإذا هؿ اًمٕمٌد سمحًٜم٦م يمتٌك٧م وإذا هكؿ سمًكٞمئ٦م مل » :سم٤مب( :23  وُمًٚمؿ (،8173 رواه اًمٌخ٤مري ( 6)

 .ُمـ أضمكم :أي شإن سمرىمٜم٣م هم٣مىمتٌقه٣م يمف ضمًٛم٥م إٞمام سمرىمٜم٣م َمـ صمراي» :وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ
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ئمٙمؿ زمٚم٘م٣مٞم٘مؿ إٓ اهلل هم٣مدفمقا اهلل زمٟموشمؼ أفماميم٘مؿ همٗم٣مل أضمدهؿ ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م سمٔمٙملؿ أٞملف ىم٣مٞمل٦م رم 

 همٙمام ومرزم٦م ٞمٖمًٜم٣م سمرىمتٜم٣م هم١من ىمٛم٦م سمٔمٙمؿ أين إٞمام ٔماًل اَمرأة سمٔمجٌٛمل همْمٙمٌتٜم٣م همٟمزم٦م فمقم همجٔمٙم٦م هل٣م صُم 

هم٣مهمرج فمٛم٣م همزال شمٙم٧م احلجر ووم٣مل أطمر ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م همٔمٙم٦م ذيمؽ رصم٣مء رمحتؽ وطمُمٝم٥م فمذازمؽ 

أٞمف ىم٣من رم وايمدان هم٘مٛم٦م أضمٙم٤م هلام دم إٞم٣م ٜمام هم١مذا أسمٝمتٜمام ومه٣م ٞم٣م امن ومٚم٦م ضمتك يًتٝمٗمٓم٣م هم١مذا  ؿسمٔمٙم

اؽمتٝمٗمٓم٣م ذزم٣م هم١من ىمٛم٦م سمٔمٙمؿ أين همٔمٙم٦م ذيمؽ رصم٣مء رمحتؽ وطمُمٝم٥م فمذازمؽ هم٣مهمرج فمٛم٣م هملزال شمٙمل٧م 

٣م همٔمٚمؾ رم ٞمِمػ ايمٛمٜم٣مر همٟمفمْمٝمتف ا يقَمً سمٔمٙمؿ أين اؽمتٟمصمرت أصمغمً  ايمٙمٜمؿ إن ىمٛم٦م :احلجر ووم٣مل ايمث٣ميم٧م

صم٣مء يْمٙم٤م أصمره همٗمٙم٦م طمذ هذا  ا همًخْمف ومل يٟمطمذه همقهمرهت٣م فمٙمٝمف ضمتك ص٣مر َمـ ذيمؽ اظم٣مل شمؿأصمرً 

ىمٙمف ويمق ؾمئ٦م مل أفمْمٝمف إٓ أصمره إول هم١من ىمٛم٦م سمٔمٙملؿ أين همٔمٙمل٦م ذيملؽ رصمل٣مء رمحتلؽ وطمُملٝم٥م 

شيتامؾمقنفمذازمؽ هم٣مهمرج فمٛم٣م همزال احلجر وطمرصمقا 
(1 )

 . 

ىم٣من رصمؾ ينف فمعم ٞمٖمًف ظم٣م ضميه اظمقت وم٣مل يمٌٛمٝمف إذا أٞم٣م َمل٦م » :وم٣مل ط أن ايمٛمٌل  فوفمٛم

ا همٙملام ٣م َم٣م فمذزمف أضمًد همٟمضمرومقين شمؿ اؿمحٛمقين شمؿ ذروين دم ايمريح همقاهلل يمئـ ومدر اهلل فمقم يمٝمٔمذزمٛمل فمذازمً 

وم٣م ؿ همٗم٣مل َم٣م محٙمؽ فمعم َم٣م َم٣مت همٔمؾ زمف ذيمؽ همٟمَمر اهلل إرض همٗم٣مل امجٔمل َم٣م همٝمؽ همٖمٔمٙم٦م هم١مذا هق 

شصٛمٔم٦م وم٣مل طمُمٝمتؽ ي٣م رب أو وم٣مل خم٣مهمتؽ همٕمٖمر يمف
(2 )

 . 

وفملزي ٓ أمجلع فملعم فمٌلدي » :همٝمام يروي فمـ رزمف صمؾ وفمال أٞملف ومل٣مل طفمـ ايمٛمٌل  ف وفمٛم

 شطمقهمكم وأَمٛمكم إذا طم٣مهمٛمل دم ايمدٞمٝم٣م أَمٛمتف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وإذا أَمٛمٛمل دم ايمدٞمٝم٣م أطمٖمتف دم أطمرة
(3 )

. 

َمـ طم٣مف أديم٨م وَمـ أديم٨م زمٙملغ اظمٛملزل أٓ »: ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل  ٣مأيًّم ف وفمٛم

شإن ؽمٙمٔم٥م اهلل نم٣ميمٝم٥م أٓ إن ؽمٙمٔم٥م اهلل اجلٛم٥م
(4 )

. 

 ايسدا٤فطٌ  -2
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﴿ وملل٣مل اهلل سمٔملل٣ملم:

  .[53ايمزَمر:] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
                                                                          

  .وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمٜمحقه( 3854 وُمًٚمؿ  (،3213 رواه اًمٌخ٤مري ( 2)

 .( 3867 وُمًٚمؿ  (،43:5 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .( 3777 . وصححف إًم٤ٌم) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 3)

ذا إ أدًمك٩م: (،7333. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  طمدي٨م طمًـ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 1)

ؾم٤مر ُمـ أول اًمٚمٞمؾ وُمٕمٜمك احلدي٨م أن ُمـ ظم٤مف أًمزُمف اخلقف إمم اًمًٚمقك إمم أظمرة واعمٌك٤مدرة سمك٤مٕقمامل 

 .٤م ُمـ اًم٘مقاـمع واًمٕمقائؼاًمّم٤محل٦م ظمقومً 
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 .[27ؽملٌٟم:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[256ٕفمراف:]ا ﴾ٹ ٹ ٹٿ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

َملـ ؾملٜمد أن ٓ إيملف إٓ اهلل وضملده ٓ » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ فم٣ٌمدة زمـ ايمِم٣مَم٦م 

ذيؽ يمف وأن حمٚمًدا فمٌده ورؽمقيمف، وأن فمٝمًك فمٌد اهلل ورؽمقيمف وىمٙمٚمتلف أيمٗم٣مهل٣م إلم َملريؿ وروح 

شَمٛمف، واجلٛم٥م وايمٛم٣مر ضمؼ، أدطمٙمف اهلل اجلٛم٥م فمعم َم٣م ىم٣من َمـ ايمٔمٚمؾ
(1 )

. 

: َمـ صم٣مء زم٣محلًٛم٥م همٙمف فممم أَمث٣مهلل٣م أو » :طىم٤مل اًمٜمٌل  :وم٣مل ـ أيب ذر وفم يٗمقل اهلل فَمز  َوصَمؾ 

أزيد، وَمـ صم٣مء زم٣ميمًٝمئ٥م همجزاء ؽمٝمئ٥ٍم ؽمٝمئ٥ٌم َمثٙمٜم٣م أو أنمٖمر، وَمـ سمٗمرب َمٛمل ؾمػًما سمٗمرزم٦م َمٛمف ذرافًمل٣م، 

زمٗملرابوَمـ سمٗمرب َمٛمل ذرافًم٣م سمٗمرزم٦م َمٛمف زم٣مفًم٣م، وَمـ أسم٣مين يٚمًم أسمٝمتلف هرويمل٥م، وَملـ يمٗمٝمٛملل 
(2 )

شإرض طمْمٝمئ٥م ٓ يممك يب ؾمٝمًئ٣م يمٗمٝمتف زمٚمثٙمٜم٣م َمٕمٖمرة
(3 )

. 

َملـ » :ُم٤م اعمقضمٌت٤من؟ ىم٤مل اهللي٤م َرؾُمقل »وم٘م٤مل:  طضم٤مء أقمرايب إمم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

شٛم٣مردطمؾ ايمؾمٝمًئ٣م  دطمؾ اجلٛم٥م، وَمـ َم٣مت يممك زمفؾمٝمًئ٣م  َم٣مت ٓ يممك زم٣مهلل
(4 )

. 

 اهللقل كُىم٤مل: ًمٌٞمؽ َرؾم شي٣م َمٔم٣مذ»  اًمرطمؾ ىم٤مل:وُمٕم٤مذ رديٗمف قمغم طأن اًمٜمٌل  :وفمـ أٞمس 

قل كُىم٤مل: ًمٌٞمؽ َرؾم شي٣م َمٔم٣مذ»وؾمٕمديؽ. ىم٤مل:  اهللىم٤مل: ًمٌٞمؽ َرؾُمقل  شي٣م َمٔم٣مذ»وؾمٕمديؽ. ىم٤مل: 

َم٣م َمـ فمٌد يُمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمٚمًدا فمٌده ورؽمقيمف صدوًم٣م َمـ ». ىم٤مل: ٤موؾمٕمديؽ، صمالصمً  اهلل

إًذا »أومكال أظمكؼم هبك٤م اًمٜمك٤مس ومٞمًتٌنمكوا؟ ىمك٤مل:  اهلل٤مل: ي٤م َرؾُمقل ىم شومٙمٌف إٓ ضمرَمف اهلل فمعم ايمٛم٣مر

شوم٠مظمؼم هب٤م ُمٕم٤مذ قمٜمد ُمقشمف شم٠مصماًم  شيت٘مٙمقا
(5 )

. 

سمًٌل وم٢مذا اُمرأة ُمكـ اًمًكٌل شمًكٕمك  ط اهللىمدم قمغم َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب 

أسمرون هذه » :ط اهللقل كُذم اًمًٌل أظمذشمف وم٠مًمزىمتف سمٌٓمٜمٝم٤م وم٠مروٕمتف. وم٘م٤مل َرؾم ٤مإذا وضمدت صٌٞم  

                                                                          

َمـ ؾمٜمد أن ٓ إيملف إٓ اهلل وأن حمٚملًدا َرؽُملقل ». وذم رواي٦م عمًٚمؿ: ( :3وُمًٚمؿ   (،4363رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .شاهلل ضمرم اهلل فمٙمٝمف ايمٛم٣مر

 وُمٕمٜم٤مه: ُم٤م ي٘م٤مرب ُمأله٤م، واهلل أقمٚمؿ. وىمراب إرض سمْمؿ اًم٘م٤مف وي٘م٤مل سمٙمنه٤م واًمْمؿ أصص وأؿمٝمر( 1)

 .سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم( 3798ُمًٚمؿ  رواه ( 3)

ك احلدي٨م: ُمـ شم٘مرب إزم سمٓم٤مقمتل شم٘مرسمك٧م إًمٞمكف سمرمحتكل وإن زاد زدت، ومك٢من أشمك٤م) يٛمٌمك وأهع ذم ُمٕمٜم

ـم٤مقمتل أشمٞمتف هروًم٦ًم: أي ص٧ٌٌم قمٚمٞمكف اًمرمحك٦م وؾمكٌ٘متف هبك٤م ومل أطمقضمكف إمم اعمٌمك اًمٙمثكػم ذم اًمقصكقل إمم 

 اعم٘مّمقد.

 .ش٤م دظمؾ اًمٜم٤مرنميمً دظمؾ اجلٜم٦م وُمـ ُم٤مت ُمؿمٞمًئ٤م  ُمـ ُم٤مت ٓ ينمك سم٤مهلل» :سم٤مب( 4:رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 ىمقًمف شم٠مصماًم: أي ظمقوًم٤م ُمـ اإلصمؿ ذم يمتؿ هذا اًمٕمٚمؿ.. ( 43وُمًٚمؿ   (،239رواه اًمٌخ٤مري  ( 5)
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شهلل أرضمؿ زمٔم٣ٌمده َمـ هذه زمقيمده٣م»ىمٚمٜم٤م: ٓ واهلل. وم٘م٤مل:  شاظمرأة ؿم٣مرضم٥م ويمده٣م دم ايمٛم٣مر؟
(1 )

. 

 ظم٣م طمٙمؼ اهلل اخلٙمؼ ىمتل٤م دم ىمتل٣مب همٜملق فمٛملده » :طىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

٦م ؽملٌٗم»، وذم روايك٦م: شنمٙمٌل٦م نمّملٌل»، وذم روايك٦م: شهمق  ايمٔمرش: إن رمحتل سمٕمٙمل٤م نمّملٌل

شنمّمٌل
(2)

. 

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمق مل سمذٞمٌقا يمذه٤م اهلل زم٘مؿ وصم٣مء زمٗملقم » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف 

شيذٞمٌقن همٝمًتٕمٖمرون اهلل سمٔم٣ملم همٝمٕمٖمر هلؿ
(3 )

 . 

 

صمٔمؾ اهلل ايمرمح٥م َم٣م ٥م صمزء همٟمَمًؽ فمٛمده سمًلٔم٥م » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :٣ملوم وفمٛمف 

، همٚملـ ذيملؽ اجللزء يلؼماضمؿ اخلال لؼ ضمتلك سمرهملع ايمدازمل٥م وسمًٔمكم وأٞمزل دم إرض صمزًءا واضمًدا

إن هلل سمٔم٣ملم َم٣م ٥م رمح٥م أٞمزل َمٛمٜم٣م رمح٥م واضمدة زمكم »وذم رواي٦م:  شضم٣مهمره٣م فمـ ويمده٣م طمُمٝم٥م أن سمِمٝمٌف

اجلـ واإلٞمس وايمٌٜم٣م ؿ واهلقام، همٌٜم٣م يتٔم٣مؿمٖمقن وهب٣م يؼمامحقن وهب٣م سمٔمْملػ ايملقضمش فملعم ويملده٣م، 

شهب٣م فم٣ٌمده يقم ايمٗمٝم٣مَم٥موأطمر اهلل سمًًٔم٣م وسمًٔمكم رمح٥م يرضمؿ 
(4 )

. 

 

ًٌل٣م همٗمل٣مل: ايمٙمٜملؿ انمٖملر » ومٞمام حيٙمل قمـ رسمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: ط قمـ اًمٜمٌل :وفمٛمف   أذٞم٤م فمٌلد ذٞم

ل ٣ًٌم همٔمٙمؿ أن يمف رزم   ٣م يٕمٖملر ايملذٞم٤م ويٟمطملذ زم٣ميملذٞم٤م. رم ذٞمٌل. همٗم٣مل اهلل سم٣ٌمرك وسمٔم٣ملم: أذٞم٤م فمٌدي ذٞم

ًٌل٣م همٔمٙملؿ أن يملف انمٖمر رم ذٞمٌل. همٗم٣مل سم٣ٌمرك وسمٔمل شمؿ فم٣مد همٟمذٞم٤م همٗم٣مل: أي رّب   ٣ملم: أذٞمل٤م فمٌلدي ذٞم

 انمٖملر رم ذٞمٌلل. همٗمل٣مل سمٌل٣مرك  رزًم٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤م ويٟمطملذ زم٣ميملذٞم٤م. شملؿ فمل٣مد همٟمذٞمل٤م همٗمل٣مل: أي رّب 

٣ًٌم همٔمٙمؿ أن يمف رزم   ٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤م ويٟمطمذ زم٣ميمذٞم٤م ومد نمٖمرت يمٔمٌدي همٙمٝمٖمٔمؾ َمل٣م وسمٔم٣ملم: أذٞم٤م فمٌدي ذٞم

شؾم٣مء
(5 )

. 

 
                                                                          

 ( .3865، وُمًٚمؿ  شرمح٦م اًمقًمد وشم٘مٌٞمٚمف وُمٕم٤مٟم٘متف» :سم٤مب( 6764رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .شهمْمٌف ذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م» :سم٤مب( 3862وُمًٚمؿ   (،8226رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦مؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓ» :سم٤مب( :385ُمًٚمؿ  رواه ( 3)

 .شذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌف» :سم٤مب( 3863 وُمًٚمؿ  (،7215رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 ىمٌكقل اًمتقسمك٦م ُمكـ اًمكذٟمقب وإن شمٙمكررت اًمكذٟمقب» :سمك٤مب( 3869وُمًكٚمؿ   (،8179رواه اًمٌخ٤مري  ( 5)

ُم٤م دام يٗمٕمؾ هٙمذا يذٟم٥م ويتقب أهمٗمر ًمف وم٢من اًمتقسم٦م هتدم ُم٤م :: أي شهمٙمٝمٖمٔمؾ َم٣م ؾم٣مء»وىمقًمف شمٕم٤ممم: . شواًمتقسم٦م

 ىمٌٚمٝم٤م.
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  اهللقل كُذم ٟمٗمر وم٘مك٤مم َرؾمك ُمٕمٜم٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر  ط اهللُمع َرؾُمقل  ايمٜم٤م ىمٕمقدً  وم٣مل:ف وفمٛم

ُمـ سملم أفمٝمرٟم٤م وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمٜم٤م، وظمِمٞمٜم٤م أن ي٘متٓمع دوٟمٜم٤م ومٗمزقمٜم٤م وم٘مٛمٜمك٤م، ومٙمٜمك٧م أول ُمكـ ومكزع  ط

 :وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمكف إمم ىمقًمكف..، ًمألٟمّم٤مر ٤مطمتك أشمٞم٧م طم٤مئٓمً  ط اهللومخرضم٧م أسمتٖمل َرؾُمقل 

٣م ط يُمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل َمًتٝمٗمٛم٣ًم هب٣م ومٙمٌلف اذه٤م همٚمـ يمٗمٝم٦م وراء هذا احل» :ط اهللوم٘م٤مل َرؾُمقل 

شهمٌممه زم٣مجلٛم٥م
(1 )

. 

يملقٓ أٞم٘ملؿ سملذٞمٌقن » ي٘مكقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمكقل  :وم٣مل  وفمـ أيب أيقب طم٣ميمد زمـ يزيد

شخلٙمؼ اهلل طمٙمًٗم٣م يذٞمٌقن همٝمًتٕمٖمرون همٝمٕمٖمر هلؿ
(2 )

. 

 :طضَمؾا ذم إسمراهٞمؿ قَمزا وَ  اهللشمال ىمقل  طأن اًمٜمٌل » :وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ايمٔم٣مص 

وئ ۇئ  ﴿ :طوىمك٤مل قمٞمًكك  ،[36:]إزمراهٝمؿ ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴿

ايمٙمٜملؿ أَمتلل »ومرومع يديف وىمك٤مل:  .[228اظم٣م دة:] ﴾ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

: ي٣م صمػميؾ اذه٤م إلم حمٚمد»وسمٙمك.  شأَمتل  شهمًٙمف َم٣م يٌ٘مٝمف؟» -ورسمؽ أقمٚمؿ- شهمٗم٣مل اهلل فَمز  َوصَمؾ 

همٗم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ي٣م صمػميؾ اذه٤م إلم حمٚمد سمام ىم٤مل وهق أقمٚمؿ.  ط اهللقل وم٠مشم٤مه ضمؼميؾ وم٠مظمؼمه َرؾُم 

شإٞم٣م ؽمٛمروٝمؽ دم أَمتؽ وٓ ٞمًقؤك همٗمؾ:
(3 )

. 

ي٣م َمٔم٣مذ هؾ سمدري َم٣م ضمؼ »قمغم مح٤مر وم٘م٤مل:  طيمٜم٧م ردف اًمٜمٌل  وم٣مل: وفمـ َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ 

ن ضمؼ اهلل فملعم ايمٔمٌل٣مد هم١م»ورؾمقًمف أقمٚمؿ. ىم٤مل:  اهللىمٚم٧م:  شاهلل فمعم فم٣ٌمده وَم٣م ضمؼ ايمٔم٣ٌمد فمعم اهلل؟

وم٘مٚم٧م: يك٤م  ش٣مأن ئمٌدوه وٓ يممىمقا زمف ؾمٝمًئ٣م، وضمؼ ايمٔم٣ٌمد فمعم اهلل أن ٓ ئمذب َمـ ٓ يممك زمف ؾمٝمئً 

شٓ سمٌممهؿ همٝمت٘مٙمقا»أومال أسمنم اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل:  اهللقل كَُرؾم
(4 )

. 

 اظمًٙمؿ إذا ؽمئؾ دم ايمٗمػم يُملٜمد أن ٓ إيملف إٓ اهلل» وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ ايمػماء زمـ فم٣مزب 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وأن حمٚمًدا َرؽُملقل اهلل هملذيمؽ ومقيملف سمٔمل٣ملم: 

                                                                          

 .شاًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م» :سم٤مب( 42ُمًٚمؿ   رواه( 2)

 .شؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦مؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓ» :سم٤مب( 3859ُمًٚمؿ   رواه( 1)

 .شسمٙم٤مئف ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿُٕمتف و طدقم٤مء اًمٜمٌل » :سم٤مب( 313ُمًٚمؿ   رواه( 3)

 .( 41، وُمًٚمؿ  شؾمؿ اًمٗمرس واحلامرا» :سم٤مب( 3812رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)
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ش[17:]إزمراهٝمؿ ﴾ڃ ڃ
(1 )

 . 

إن ايم٘م٣مهمر إذا فمٚمؾ ضمًٛم٥م أؿمٔمؿ هب٣م ؿمٔمٚم٥م َمـ ايمدٞمٝم٣م. وأَمل٣م » وم٣مل: طفمـ َرؽُمقل اهلل  وفمـ أٞمس 

إن اهلل » روايك٦م: وذم شاظم٠مَمـ هم١من اهلل سمٔم٣ملم يدطمر يمف ضمًٛم٣مسمف دم أطمرة وئمٗمٌف رزوًم٣م دم ايمدٞمٝم٣م فمعم ؿم٣مفمتف

ٓ يٓمٙمؿ َم٠مَمٛم٣ًم ضمًٛم٥م: ئمْمك هب٣م دم ايمدٞمٝم٣م، وجيزي هب٣م دم أطمرة. وأَم٣م ايم٘م٣مهمر همٝمْمٔمؿ زمحًٛم٣مت َم٣م فمٚمؾ 

شهلل سمٔم٣ملم دم ايمدٞمٝم٣م ضمتك إذا أهم٢م إلم أطمرة مل ي٘مـ يمف ضمًٛم٥م جيزى هب٣م
(2 )

. 

ر فملعم َمثؾ ايمِمٙمقات اخلٚمس ىمٚمثؾ هنلر صمل٣مر نمٚمل» :ط ِ اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ صم٣مزمر 

شزم٣مب أضمدىمؿ يٕمتًؾ َمٛمف ىمؾ يقم مخس َمرات
(3 )

. 

َم٣م َمـ رصمؾ َمًٙمؿ يٚمقت همٝمٗمقم فمعم » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شإٓ ؾمٖمٔمٜمؿ اهلل همٝمٔمتٗمفؾمٝمًئ٣م  صمٛم٣مزسمف أرزمٔمقن رصماًل ٓ يممىمقن زم٣مهلل
(4 )

 . 

أسمروقن أن » ٕملم وم٘م٤مل:ُمـ أرسم اذم ىم٦ٌم ٟمحقً  ط اهلليمٜم٤م ُمع َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  شأسمروقن أن سم٘مقٞمقا شمٙم٧م أهؾ اجلٛم٥م؟»ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل:  شسم٘مقٞمقا رزمع أهؾ اجلٛم٥م؟

وايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده إين ٕرصمق أن سم٘مقٞمقا ٞمِمػ أهؾ اجلٛمل٥م. وذيملؽ أن اجلٛمل٥م ٓ يلدطمٙمٜم٣م إٓ »

قر إؽملقد، أو ىم٣ميمُملٔمرة ٞمٖمس َمًٙمٚم٥م وَم٣م أٞمتؿ دم أهؾ ايمممك إٓ ىم٣ميمُمٔمرة ايمٌٝمّمل٣مء دم صمٙملد ايمثل

شايمًقداء دم صمٙمد ايمثقر إمحر
(5 )

. 

إن اهلل سمٔم٣ملم يًٌط يده زم٣ميمٙمٝمؾ يمٝمتقب َمزلء ايمٛمٜمل٣مر، » وم٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك  

شَمٕمرهب٣مويًٌط يده زم٣ميمٛمٜم٣مر يمٝمتقب َمزء ايمٙمٝمؾ ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس َمـ 
(6 )

 . 

إذا ىم٣من يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م دهملع اهلل إلم ىملؾ » :ط اهلل ىم٤مل َرؾُمقل :وم٣مل وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

ش٣م همٝمٗمقل: هذا هم٘م٣مىمؽ َمـ ايمٛم٣مر٣م أو ٞمٌماٞمٝم  َمًٙمؿ هيقدي  
(7 )

. 
                                                                          

، وُمًككٚمؿ ش﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ ىمككقل اهلل شمٕمكك٤ممم:» :سمكك٤مب( 5533رواه اًمٌخكك٤مري  ( 2)

 .شقمرض ُم٘مٕمد اعمٞم٧م ُمـ اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر قمٚمٞمف وإصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم واًمتٕمقذ ُمٜمف» :سم٤مب( 3982 

ـ سمحًٜم٤مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وشمٕمجٞمؾ طمًٜم٤مت اًمٙم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م»ب: ( سم٤م3919ُمًٚمؿ   رواه( 1)  .شضمزاء اعم١مُم

 اًمٖمٛمر: اًمٙمثػم. .شالة متحك سمف اخلٓم٤مي٤م وشمرومع سمف اًمدرضم٤متّماعمٌم إمم اًم» :سم٤مب( 779ُمًٚمؿ   رواه( 3)

 .شُمـ صغم قمٚمٞمف أرسمٕمقن ؿمٗمٕمقا ومٞمف» :سم٤مب( 59:ُمًٚمؿ  رواه ( 1)

 .شيمقن هذه إُم٦م ٟمّمػ أهؾ اجلٜم٦م» :سم٤مب( 332، وُمًٚمؿ  شػ احلنميمٞم» :سم٤مب( 7274رواه اًمٌخ٤مري  ( 5)

 .شىمٌقل اًمتقسم٦م ُمـ اًمذٟمقب وإن شمٙمررت اًمذٟمقب واًمتقسم٦م» :سم٤مب( :386ُمًٚمؿ  رواه ( 6)

جيللء »ىمك٤مل:  طوذم رواي٦م قمٜمف قمـ اًمٜمٌكل . شىمٌقل شمقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ وإن يمثر ىمتٚمف» :سم٤مب( 3878رواه ُمًٚمؿ  ( 7)

 رواه ُُمًِٚمٌؿ. شزمذٞمقب أَمث٣مل اجل٣ٌمل يٕمٖمره٣م اهلل هلؿ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ٞم٣مس َمـ اظمًٙمٚمكم
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يدٞمك اظم٠مَمـ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ رزمف ضمتلك » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل   وفمـ ازمـ فمٚمر

: رب أفملرف. يّمع ىمٛمٖمف فمٙمٝمف همٝمٗمرره زمذٞمقزمف همٝمٗمقل: أسمٔمرف ذٞم٤م ىمذا؟ أسمٔمرف ذٞم٤م ىمذا؟ همٝمٗمقل

شوم٣مل: هم١مين ومد ؽمؼمهت٣م فمٙمٝمؽ دم ايمدٞمٝم٣م وأٞم٣م أنمٖمره٣م يمؽ ايمٝمقم. همٝمٔمْمك صحٝمٖم٥م ضمًٛم٣مسمف
(1 )

. 

 اهللومك٠مظمؼمه ومك٠مٟمزل  طأص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚمك٦م ومك٠مشمك اًمٜمٌكل  أن رضماًل » :وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

 وم٘مكك٤مل ،[221هللقد:] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ :شمٕمكك٤ممم

شٚمٝمع أَمتل ىمٙمٜمؿجل»؟ ىم٤مل: اهللاًمرضمؾ: أزم هذا ي٤م َرؾُمقل 
(2 )

. 

 وم٠مىمٛمكف  اأصك٧ٌم طمكد   اهلليك٤م َرؾُمكقل »وم٘مك٤مل:  طضم٤مء رضمكؾ إمم اًمٜمٌكل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

إ)  اهللومٚمام ىم٣مك اًمّمكالة ىمك٤مل: يك٤م َرؾُمكقل  ،ط اهللوطميت اًمّمالة ومّمغم ُمع َرؾُمقل  ،قمكم

ر وملد نمٖمل»ىم٤مل: ٟمٕمكؿ. ىمك٤مل:  شهؾ ضميت َمٔمٛم٣م ايمِمالة؟» . ىم٤مل:اهللوم٠مىمؿ ذم يمت٤مب  اأص٧ٌم طمد  

شيم٘مؿ
(3 )

. 

إن اهلل يمغمى فمـ ايمٔمٌد أن يٟمىمؾ إىمٙم٥م همٝمحٚملده فمٙمٝمٜمل٣م، » :ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمٛمف 

شٜم٣مأو يممب ايمممزم٥م همٝمحٚمده فمٙمٝم
(4 )

. 

إذا أراد اهلل رمحل٥م أَمل٥م وملٌض ٞمٌٝمٜمل٣م ومٌٙمٜمل٣م » ومل٣مل: طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري 

٥م أَم٥م فمذهب٣م وٞمٌٝمٜم٣م ضمل همٟمهٙم٘مٜم٣م وهلق يٛمٓملر هملٟمومر همجٔمٙمف هل٣م همرؿًم٣م وؽمٙمًٖم٣م زمكم يدهي٣م، وإذا أراد هٙم٘م

                                                                          

ُم٤م ضمك٤مء ذم طمكدي٨م أيب  :ُمٕمٜم٤مه ش٣م همٝمٗمقل: هذا هم٘م٣مىمؽ َمـ ايمٛم٣مر٣م أو ٞمٌماٞمٝم  دهمع اهلل إلم ىمؾ َمًٙمؿ هيقدي  » :ىمقًمف

ًمٙمؾ أطمد ُمٜمزل ذم اجلٜم٦م وُمٜمزل ذم اًمٜم٤مر. وم٤معم١مُمـ إذا دظمؾ اجلٜمك٦م ظمٚمٗمكف اًمٙمك٤مومر ذم اًمٜمك٤مر ٕٟمكف  :هريرة 

 =وُمٕمٜمك ومٙم٤ميمؽ: أٟمؽ يمٜم٧م ُمٕمرًو٤م ًمدظمقل اًمٜم٤مر هذا ومٙم٤ميمؽ; ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمدر، ًمذًمؽ سمٙمٗمره ُمًتحؼ  

 سمذٟمقهبؿ ويمٗمرهؿ ص٤مروا ذم ُمٕمٜمك اًمٗمٙم٤مك ًمٚمٛمًٚمٛملم، واهلل أقمٚمؿ. ًمٚمٜم٤مر قمدًدا يٛمٚم١مه٤م وم٢مذا دظمٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر=

 يمٜمٗمف: ؾمؽمه ورمحتف. .( 3879وُمًٚمؿ   (،5519رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

ۓ ﮲ ﮳ ﴿ىمقًمف شمٕمك٤ممم: » :سم٤مب( 3874، وُمًٚمؿ  شاًمّمالة يمٗم٤مرة»: سم٤مب( 614 رواه اًمٌخ٤مري ( 1)

 .ش﴾﮴

. ( 3875، وُمًكٚمؿ  شإذا أىمر سم٤محلد ومل يٌلم هكؾ ًمإلُمك٤مم أن يًكؽم قمٚمٞمكف» :سم٤مب( 7548رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

قمل احل٘مٞم٘مل يمحد اًمزٟمك٤م واخلٛمكر ا ُمٕمٜم٤مه: ُمٕمّمٞم٦م شمقضم٥م اًمتٕمزير، وًمٞمس اعمراد احلد اًمنموىمقًمف أص٧ٌم طمد  

 وهمػممه٤م وم٢من هذه احلدود ٓ شمً٘مط سم٤مًمّمالة، وٓ جيقز ًمإلُم٤مم شمريمٝم٤م.

إيمٚمك٦م: سمٗمكتص اهلٛمكزة وهكل  .شمحد اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد إيمؾ واًمنمب اؾمتح٤ٌمب» :سم٤مب( 3845 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

 اعمرة اًمقاطمدة ُمـ إيمؾ يم٤مًمٖمدوة واًمٕمِمقة، واهلل أقمٚمؿ.
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شفمٝمٛمف هبالىمٜم٣م ضمكم ىمذزمقه وفمِمقا أَمره
(1 )

 . 

: أٞم٣م فمٛمد ـمـ فمٌدي يب، وأٞمل٣م » أٞمف وم٣مل: طفمـ َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة  وم٣مل اهلل فَمز  َوصَمؾ 

إرم ؾملػًما َمٔمف ضمٝم٧م يذىمرين، واهلل هلل أهمرح زمتقزم٥م فمٌده َمـ أضمدىمؿ جيد و٣ميمتف زم٣ميمٖمالة، وَمـ سمٗملرب 

سمٗمرزم٦م إيمٝمف ذرافًم٣م، وَمـ سمٗملرب إلم ذرافًمل٣م سمٗمرزمل٦م إيمٝملف زم٣مفًمل٣م، وإذا أومٌلؾ إرم يٚمًمل أومٌٙمل٦م إيمٝملف 

شأهرول
(2 )

. 

 ٓ يٚملقسمـ أضملدىمؿ إٓ وهلق » ىمٌؾ ُمقشمف سمثالصم٦م أي٤مم ي٘مقل: طأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  :وفمـ صم٣مزمر 

شحيًـ ايمٓمـ زم٣مهلل فَمز  وصمؾ
(3 )

. 

وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ي٣م ازمـ آدم إٞمؽ َم٣م دفملقسمٛمل »٘مقل: ي ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

ورصمقسمٛمل نمٖمرت يمؽ فمعم َم٣م ىم٣من َمٛمؽ وٓ أزم٣مرم، ي٣م ازمـ آدم يملق زمٙمٕمل٦م ذٞمقزملؽ فمٛمل٣من ايمًلامء شملؿ 

ؾمٝمًئ٣م  اؽمتٕمٖمرسمٛمل نمٖمرت يمؽ، ي٣م ازمـ آدم إٞمؽ يمق أسمٝمتٛمل زمٗمراب إرض طمْم٣مي٣م شمؿ يمٗمٝمتٛمل ٓ سمممك يب

شٕسمٝمتؽ زمٗمراهب٣م َمٕمٖمرة
(4 )

 . 

 ايعٔ باهلل عص ٚدٌ فطٌ سطٔ -3
أٞم٣م فمٛمد ـمـ فمٌدي يب وأٞم٣م : وم٣مل اهلل فمز وصمؾ» :أٟمف ىم٤مل طقمـ رؾمقل اهلل  :وفمـ أيب هريرة 

شاحلدي٨م.. .َمٔمف ضمٝم٧م يذىمرين
(5 )

.   

 وهلق إٓ أضملدىمؿ يٚمقسمـ ٓ» :ىمٌؾ ُمقشمف سمثالصم٦م أي٤مم ي٘مقل طأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  :وفمـ صم٣مزمر 

شايمٓمـ زم٣مهلل حيًـ
(6 )

.  

                                                                          

 .شمح٥م أَم٥م ومٌض ٞمٌٝمٜم٣م ومٌٙمٜم٣مإذا أراد اهلل سمٔم٣ملم ر» :سم٤مب( 3399 رواه ُمًٚمؿ ( 2)

 وهذا ًمٗمظ إطمدى رواي٤مت ُمًٚمؿ. .شاحل٨م قمغم اًمذيمر» :سم٤مب( 786وُمًٚمؿ   (،7:81رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شإُمر سمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اعمقت» :سم٤مب( 3988ُمًٚمؿ  رواه ( 3)

واعمِمكٙم٤مة  (،5449وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع   .طمدي٨م طمًـ: اًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  ضمًـ:( 1)

قمٜمك٤من اًمًكامء سمٗمكتص . ( 238واًمًٚمًٚم٦م اًمّمكحٞمح٦م   (،4493  (،2727  وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م (،3447 

ىمكراب إرض سمْمكؿ و اًمٕملم ىمٞمؾ هق: ُم٤م قمـ ًمؽ ُمٜمٝم٤م: أي فمٝمر إذا رومٕم٧م رأؾمؽ. وىمٞمؾ هق: اًمًكح٤مب.

 اًم٘م٤مف، وىمٞمؾ سمٙمنه٤م، واًمْمؿ أصص وأؿمٝمر هق: ُم٤م ي٘م٤مرب ُمأله٤م، واهلل أقمٚمؿ.

( 2  أمحكد زاد .شاحل٨م قمغم ذيمكر اهلل شمٕمك٤ممم» :سم٤مب( 3786 وُمًٚمؿ  (،7:81 (،8177 ي رواه اًمٌخ٤مر( 5)

 .شهمٙمف اذ   يب ـمـ وإن همٙمفطمغًما  يب ـمـ إن» طم٤ٌمن واسمـ

 ايمٓملـ حيًـ وهق إٓ»: رواي٦م وذم .شقمٜمد اعمقت إُمر سمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم» :سم٤مب( 3988رواه ُمًٚمؿ  ( 6)

 .شسمٔم٣ملم زم٣مهلل
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 اًمّمكح٦م طم٤مًمك٦م ذم يٙمقن قمٜمدُم٤م أي قمٜمف، ويٕمٗمقا يرمحف أٟمف ئمـ سم٠من ،سم٤مهلل اًمٔمـ طمًـ وُمٕمٜمك

 آسمتٕمك٤مد اخلكقف، ُم٘مّمقد ٕن اًمرضم٤مء قمٚمٞمف همٚم٥م اعمقت ُم٤مراتأ دٟم٧م وم٢مذا ٤مراضمٞمً  ٤مظم٤مئٗمً  يٙمقن

 هكذا ذم ُمٕمٔمٛمكف أو ذًمؽ شمٕمذر وىمد وإقمامل، اًمٓم٤مقم٤مت ُمـ اإليمث٤مر قمغم احلرص اعمٕم٤ميص، قمـ

 احلكدي٨م وي١ميكده ًمف واإلذقم٤من شمٕم٤ممم، اهلل إمم ًمالومت٘م٤مر اعمتْمٛمـ اًمٔمـ إطم٤ًمن وم٤مؾمتح٥م احل٤مل،

 قمٜمكد اًمرضم٤مء،وظم٤مصك٦م قمغم واحل٨م واًم٘مٜمقط، اًمٞم٠مس ُمـ اًمتحذير احلدي٨م أوم٤مد وىمد.سمٕمده اًمذي

   .إضمؾ دٟمق

 احلك٨م واعمراد ذ، أو ظمػم ُمـ ُمٜمل يتقىمٕمف ُم٤م سمف وأومٕمؾ ،يب فمٜمف طمًـ قمغم أقم٤مُمٚمف أٟم٤م وُمٕمٜم٤مه

 .سم٤مهلل اًمٔمـ طمًـو ،اخلقف قمغم اًمرضم٤مء شمٖمٚمٞم٥م قمغم

 قمٜمد  اًم٘مٌقل  وفمـ  ،اًمدقم٤مء  قمٜمد  اإلضم٤مسم٦م  فمـ  : أي  يب،  قمٌدي  فمـ  ُمٕمٜمك  : ىمٞمؾ  : ايمٗمرؿمٌل  وم٣مل

 سمّم٤مدق  ٤ممتًٙمً   سمنموـمٝم٤م  اًمٕم٤ٌمدة  ومٕمؾ  قمٜمد  اعمج٤مزاة  وفمـ  ،آؾمتٖمٗم٤مر  قمٜمد  اعمٖمٗمرة  وفمـ  ،اًمتقسم٦م

ش زم٣مإلصم٣مزم٥م  َمقومٛمقن  وأٞمتؿ  اهلل  ادفمقا»   : أظمر  احلدي٨م  ذم  ط   ىمقًمف  وي١ميده  وقمده،
 (1  )

 ًمؽوًمذ

 وهق  سمذًمؽ،  وقمد  ٕٟمف  ًمف،  ويٖمٗمر  ي٘مٌٚمف  اهلل  سم٠من  ٤مُمقىمٜمً   قمٚمٞمف،  سمام  اًم٘مٞم٤مم  ذم  جيتٝمد  أن  ًمٚمٛمرء  يٜمٌٖمل

 رمح٦م  ُمـ  اًمٞم٠مس  هق  ومٝمذا  شمٜمٗمٕمف  ٓ  وأهن٤م  ي٘مٌٚمٝم٤م،  ٓ  اهلل  أن  فمـ  أو  اقمت٘مد  وم٢من  اعمٞمٕم٤مد،  خيٚمػ  ٓ

 همػم  فمـ  وإن  ومخػمظمػًما  يم٤من  وم٢من  فمـ  ُم٤م  إمم  ؾيمِّ ُو   ذًمؽ  قمغم  ُم٤مت  اًمٙم٤ٌمئر،وُمـ  ُمـ  وهق  اهلل،

 ومٚمف ذًمؽ
(2 )

. 

 احلكدي٨م ذم ؾمكٌؼ وىمد ،اخل٤ممت٦م قمٜمد اًمرضم٤مء قمغم وطم٨م ،اًم٘مٜمقط ُمـ حتذير هذا :ايمٔمٙمامء وم٣ملو

 .شيب فمٌدي ـمـ فمٛمد أٞم٣م» :وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف أظمر

 طم٤مًم٦م  وذم:  ىم٤مًمقا  قمٜمف،  ويٕمٗمق  يرمحف  أٟمف  ئمـ  أن  ش شمٕم٤ممم  سم٤مهلل  اًمٔمـ  طمًـ»   ُمٕمٜمك  : ايمٔمٙمامء  وم٣مل

 أُم٤مرات  دٟم٧م  وم٢مذا  ،أرضمص  اخلقف  يٙمقن  : وىمٞمؾ  ،ؾمقاء  ويٙمقٟم٤من  ،٤مراضمٞمً   ٤مظم٤مئٗمً   يٙمقن  اًمّمح٦م

 ،واًم٘م٤ٌمئص  اعمٕم٤ميص  قمـ  آٟمٙمٗم٤مف  : اخلقف  ُم٘مّمقد  ٕن  ;حمْمف  أو  اًمرضم٤مء  همٚم٥م  اعمقت

 ،احل٤مل  هذا  ذم  ُمٕمٔمٛمف  أو  ذًمؽ  شمٕمذر  وىمد  ،وإقمامل  اًمٓم٤مقم٤مت  ُمـ  اإليمث٤مر  قمغم  واحلرص

                                                                          

 .( :458همري٥م، وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي   :ُمذي واحل٤ميمؿ وىم٤مل اًمؽمُمذيرواه اًمؽم صحٝمح:( 2)

 وزارةاًمٜمك٤مذ  -ط. اًمث٤مٟمٞمك٦م-حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  ًمٚمِمٞم: شذيمر ؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل» :سم٤مب( 2/59اًمٙم٤ٌمئر  ( 1)

: اًمٜمنمكك شمكك٤مري: -اًمًككٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞمكك٦م اعمٛمٚمٙمكك٦م- واإلرؿمكك٤مد واًمككدقمقة وإوىمكك٤مف اإلؾمككالُمٞم٦م اًمِمكك١مون

 .هك(2531 
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ًمف واإلذقم٤من ،شمٕم٤ممم اهلل إمم ًمالومت٘م٤مر اعمتْمٛمـ اًمٔمـ إطم٤ًمن وم٤مؾمتح٥م
(1 )

.  

 ُمـ  طم٤مل  ذم  أطمديمؿ  يٛمقت  ٓ  أي:  ش إًم:  .. أطمديمؿ  يٛمقت  ٓ»   : اظمٔمٌقد  فمقن  ص٣مضم٤م  وم٣ملو

 قمـ  اًمٔم٤مهر  ذم  يم٤من  وإن  وم٤مًمٜمٝمل  ،ًمف  يٖمٗمر  سم٠من  سم٤مهلل  اًمٔمـ  طمًـ  وذم  احل٤مًم٦م  هذه  ذم  إٓ  إطمقال

 ًمًقء  اًمرضم٤مء  قمٜمده٤م  يٜم٘مٓمع  طم٤مًم٦م  قمـ  احل٘مٞم٘م٦م  ذم  ًمٙمـ  ،يٜمتٝمل  طمتك  ذًمؽ  إًمٞمف  وًمٞمس  اعمقت

 اًمدٟمٞم٤م  أيب  اسمـ  زاد  : اًمّمٕمقد  ُمرىم٤مة  ذم  وىم٤مل  . اًم٘م٤مري  قمكم  ىم٤مًمف  قمٚمٞمٝم٤م  اعمقت  يّم٤مدومف  يمٞمال  اًمٕمٛمؾ

چ   ﴿  : طم٘مٝمؿ  ذم  اهلل  وم٘م٤مل  سم٤مهلل  فمٜمٝمؿ  ؾمقء  أرداهؿ  ىمد  ٤مىمقُمً   وم٢من  اًمٔمـ  طمًـ  ذم چ  چ 

 .[13]همِمٙم٦م:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ،اعمٔمك٤ممل ُمكـ واخلكروج قسم٦ماًمت ذم اًمؽمهمٞم٥م سمف يريد أن جيقز: شومزويـ سم٣مريخ» دم ايمراهمٔمل ووم٣مل

 .اًمرمح٦م ورضم٤م فمٜمف طمًـ ذًمؽ ومٕمؾ إذا وم٢مٟمف

 ويرضمكق يرمحف شمٕم٤ممم اهلل أن ئمـ أن شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمٔمـ حتًلم ُمٕمٜمك :شاظمٜمذب ذح دم» ايمٛمقوي ووم٣مل

 وُمك٤م اًمتقطمٞمكد أهكؾ سمكف وقمكد وُمك٤م وقمٗمكقه شمٕم٤ممم اهلل يمرم ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م أي٤مت سمتدسمر ذًمؽ

 شيب فمٌلدي ـمـ فمٛمد أٞم٣م»: اًمّمحٞمص احلدي٨م ذم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل يمام اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمرمح٦م ُمـ ؾمٞمٌدهلؿ

اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىم٤مًمف اًمذي وهق احلدي٨م ُمٕمٜمك ذم اًمّمقاب هق هذا
(2)

 . 

ا ًمٞمزيد سمـ إؾمقد ومٚم٘مٞم٧م واصمٚم٦م سمـ إؾمك٘مع وهكق قم٤مئدً  ظمرضم٧م» :وفمـ ضمٝم٣من أيب ايمٛمي وم٣مل

يده وضمٕمؾ يِمػم إًمٞمف وم٠مىمٌؾ واصمٚمك٦م طمتكك ضمٚمكس  يريد قمٞم٤مدشمف ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ومٚمام رأى واصمٚم٦م سمًط

فمٜمكل سمك٤مهلل  :ىمك٤مل ؟يمٞمػ فمٜمؽ سم٤مهلل :وم٠مظمذ يزيد سمٙمٗمل واصمٚم٦م ومجٕمٚمٝمام قمغم وضمٝمف وم٘م٤مل ًمف واصمٚم٦م

ومل٣مل اهلل صملؾ وفملال أٞمل٣م فمٛملد ـملـ » :ي٘مقل طىم٤مل وم٠مسمنم وم٢م) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  .واهلل طمًـ

شهمٙمف وإن ـمـ ذا همٙمفطمغًما  فمٌدي يب إن ـمـ
(3 )

 . 

أرضمق  :ىم٤مل شىمٝمػ جتدك»: دظمؾ قمغم ؿم٤مب وهق ذم اعمقت وم٘م٤مل طأن اًمٜمٌل  :وفمـ أٞمس 

ٓ جيتٚمٔم٣من دم ومٙم٤م فمٌد دم َمثلؾ هلذا » :طاهلل ي٤م رؾمقل اهلل وإ) أظم٤مف ذٟمقيب وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

شاظمقؿمـ إٓ أفمْم٣مه اهلل َم٣م يرصمق وأَمٛمف مم٣م خي٣مف
(4 )

. 

                                                                          

 .( 367/:ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ( 2)

 .( 8:/8قمقن اعمٕمٌقد  ( 1)

( 5427صكحٞمص اجلك٤مُمع  . وصكححف إًمٌك٤م) ذم رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مكل صحٝمح:( 3)

 .( 4497وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

سمكـ ؾمكٚمٞمامن  طمدي٨م همري٥م واسمـ ُم٤مضمف واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝمؿ ُمـ رواي٦م ضمٕمٗمر :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :ضمًـ( 1)
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 وي٘مقل طمًٜم٦م، هلؿ وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ـُم ظمرضمقا طمتك إُم٤م) أهلتٝمؿ ٤مىمقُمً  إن :ايمٌٌمي احلًـ ووم٣مل

: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وشمال اًمٕمٛمؾ، ٕطمًـ اًمٔمـ أطمًـ وًمق ويمذب، سمريب اًمٔمـ أطمًـ إ): أطمدهؿ

 .[13]همِمٙم٦م:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

 فمـ اصمٜم٤من اًمٔمـ وم٢من ومٚمٞمٗمٕمؾ، سمرسمف اًمٔمـ طمًـ وهق يٛمقت أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ :ومت٣مدة ووم٣مل

 .يردي وفمـ يٜمجل

 ُمٜمٝمك٤م يتقسمقن وٓ اعمٕم٤ميص يدُمٜمقن يم٤مٟمقا ىمقم ه١مٓء :أي٥م هذه دم  اخلْم٣مب زمـ فمٚمر ووم٣مل

چ چ چ چ ﴿: ىمكرأ صمكؿ ُمٗمك٤مًمٞمس، اًمكدٟمٞم٤م ُمكـ ظمرضمقا طمتك اعمٖمٗمرة، قمغم ويتٙمٚمٛمقن

﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
(1 )

. 

 ذم اهلل واشمكؼ ومكراىمٌٝمؿ سمكدٟمؽ، ُمكـ ُمتٝمٛمك٦م همػمَ  ًَمُِمٝمقًدا قمٚمٞمؽ إن واهلل آدم، اسمـ :ومت٣مدة ووم٣مل

 ومٛمكـ قمالٟمٞمك٦م، قمٜمكده واًمنك وكقء قمٜمده واًمٔمٚمٛم٦م ظم٤مومٞم٦م، قمٚمٞمف خيٗمك ٓ وم٢مٟمف وقمالٟمٞمتؽ، هك

سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ ومٚمٞمٗمٕمؾ اًمٔمـ، طمًـ سم٤مهلل وهق يٛمقت أن اؾمتٓم٤مع
(2 )

 . 

 ٚمٝمامثَ وَُمك وُمكردود وخمكدوع ُمٖمكرور ومٝمق سم٤معمٕمٌقد اًمٔمـ طمًـ ويدقمل اًمٕم٤ٌمدة يؽمك ُمـ وأُم٤م

اًمٗم٤ًمد فم٤مهر ث٤م)اًم أن ؿمؽ وٓ ًمٚمحّم٤مد راضمٞملم يزرع مل وُمـ زرع سمٛمـ اًمٖمزازم
(3 )

 . 

 اجلُع بني اخلٛف ٚايسدا٤فطٌ  -4
، ويٙمقن ظمقومف ورضم٤مؤه ؾمكقاء، ٤مراضمٞمً  ٤ماقمٚمؿ أن اعمخت٤مر ًمٚمٕمٌد ذم طم٤مل صحتف أن يٙمقن ظم٤مئٗمً 

ُض اًمرضم٤مء. وىمقاقمد اًمنمع ُمـ ٟمّمقص اًمٙمتك٤مب واًمًكٜم٦م وهمكػم ذًمكؽ  وذم طم٤مل اعمرض ُيَٛمحِّ

 ُمتٔم٤مهرة قمغم ذًمؽ
(4 )

. 

 .[99ٕفمراف:]ا ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ ڇ ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

                                                                          

ا صدوق ص٤مًمص اطمت٩م سمف ُمًكٚمؿ ووصم٘مكف إؾمٜم٤مده طمًـ وم٢من ضمٕمٗمرً  :ىم٤مل احل٤مومظ اًمْمٌٕمل قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس

وصكحٞمص اًمٜمًك٤مئل  (،94:. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمكذي  اًمٜم٤ًمئل وشمٙمٚمؿ ومٞمف اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه

 .( 2162واًمّمحٞمح٦م   (،5372 ُم٤مضمف  وصحٞمص اسمـ (،:421 

 .( 26/464شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ( 2)

 .( 7/45وشمٗمًػم اسمـ يمثػم   (،32/565شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( 1)

 حمٛمكد قمٌكد اًمكرمحـ سمكـ قمٌكد اًمكرطمٞمؿ اعمٌك٤مريمٗمقري أسمكق اًمٕمكال شسمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي حتٗم٦م إطمقذي»( 3)

 .سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-( 21/61 

 ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.( 279اٟمٔمر ري٤مض اًمّم٤محللم ص:  ( 1)
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  .[87يقؽمػ:] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[206آل فمٚمران:] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

  .[265ٕفمراف:]ا ﴾جح مح جخ حخ مخ جس حس خس ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[21، 23آٞمٖمْم٣مر:] ﴾ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ئمٙمؿ اظم٠مَمـ َم٣م فمٛمد اهلل َملـ ايمٔمٗمقزمل٥م َمل٣م ؿمٚملع يمق »وم٣مل:  طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شزمجٛمتف أضمد، ويمق ئمٙمؿ ايم٘م٣مهمر َم٣م فمٛمد اهلل َمـ ايمرمح٥م َم٣م ومٛمط َمـ صمٛمتف أضمد
(1 )

. 

اجلٛم٥م أومرب إلم أضمدىمؿ َمـ ذاك ٞمٔمٙملف، وايمٛمل٣مر » :طىم٤مل زم اًمٜمٌل  :وم٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 

شذيمؽَمثؾ 
(2 )

 . 

٤م، يمكام أن ٦م ًمٚمرضم٤مء وًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤مٟم٧م ىمٜمقـمً ا ُمتْمٛمٜماخلِمٞم٦م أسمدً  وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م:

٤م، وم٠مهؾ اخلقف هلل واًمرضم٤مء ًمكف، هكؿ أهكؾ اًمٕمٚمكؿ اًمرضم٤مء يًتٚمزم اخلقف وًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤من أُمٜمً 

اًمذيـ ُمدطمٝمؿ اهلل
(3 )

. 

وىمد أصمٜمك اهلل قمز وضمؾ قمغم ُمـ ىمرن اخلقف سم٤مًمرضم٤مء ذم ُمقاوكع يمثكػمة ُمكـ  ووم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ:

ې ې ى ى ائ ﴿ ٟمٌٞم٤مء قمٚمكٞمٝمؿ اًمًكالم:يمت٤مسمف اًمٕمزيز وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ إ

 .[90]إٞمٌٝم٣مء: ﴾ەئ    ائ ەئ

 ٚغٛقا إيٝ٘فطٌ ايبها٤ َٔ خػ١ٝ اهلل تعاىل  -5
 ايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل حيٓمقن زم٣مٓومتداء زم٣مٕٞمٌٝم٣مء ايمذيـ أٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمٜمؿ:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ :وم٣مل سمٔمل٣ملم

 .[58]َمريؿ: ﴾ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ  ﴿ :ووم٣مل سمٔم٣ملم

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڃ ڃ

                                                                          

 .شذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌف» :سم٤مب( 3866ُمًٚمؿ  رواه ( 2)

 .شاجلٛم٥م أومرب إلم أضمدىمؿ َمـ ذاك ٞمٔمٙمف وايمٛم٣مر َمثؾ ذيمؽ» :سم٤مب( 7234اًمٌخ٤مري  رواه ( 1)

 .( 8/32جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ( 3)
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 .[85 -83]اظم٣م دة:

 وصحٌف: طايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل حيٓمقن زم٣مٓومتداء زم٣ميمٛمٌل 

أىمرأ قمٚمٞمؽ  اهللىمٚم٧م: ي٤م َرؾُمقل  شايمٗمرآن اومرأ فمقم  » :ط ىم٤مل زم اًمٜمٌل :وم٣مل ٔمـ ازمـ َمًٔمقد هم

وم٘مرأت قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٜم٤ًمء طمتك ضمئك٧م إمم  شإين أضم٤م أن أؽمٚمٔمف َمـ نمغمي»وقمٚمٞمؽ أٟمزل؟ ىم٤مل: 

 [12ايمٛمًلل٣مء:] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿هككذه أيكك٦م: 

شضمًٌؽ أن هم٣ميمتٖم٦م إيمٝمف هم١مذا فمٝمٛم٣مه سمذرهم٣من»ىم٤مل: 
(1 )

. 

يملق سمٔمٙمٚملقن » ٕم٧م ُمثٚمٝم٤م ىمط! وم٘م٤مل:ظمٓم٦ٌم ُم٤م ؾمٛم ط اهللظمٓم٥م َرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ أٞمس  

وضمكقهٝمؿ وهلكؿ  ط اهللىم٤مل: ومٖمٓمك أصح٤مب َرؾُمكقل  شاَم٣م أفمٙمؿ يمّمح٘متؿ ومٙمٝماًل ويمٌ٘مٝمتؿ ىمثغمً 

شظمٜملم
(2 )

. 

وهكق يّمككم وجلقومكف أزيكز  ط اهللأشمٞم٧م َرؾُمقل » وم٣مل:  فمـ أزمٝمف وفمـ فمٌد اهلل زمـ ايمُمخغم

شيم٠مزيز اعمرضمؾ ُمـ اًمٌٙم٤مء
(3 )

.  

: اٟمٓمٚمكؼ سمٜمك٤م إمم أم أيٛمكـ ط اهللقل كُسمٕمكد وومك٤مة َرؾمك ٕمٛمر ىم٤مل أسمق سمٙمر ًم» وم٣مل: وفمٛمف 

هلك٤م ُمك٤م يٌٙمٞمكؽ؟ أُمك٤م  :يزوره٤م. ومٚمام اٟمتٝمٞمٜم٤م إًمٞمٝمك٤م سمٙمك٧م. وم٘مك٤مٓ ط اهللٟمزوره٤م يمام يم٤من َرؾُمقل 

ظمػم  اهلل؟! ىم٤مًم٧م: إ) ٓ أسمٙمل أ) ٓ أقمٚمؿ أن ُم٤م قمٜمد ط اهللظمػم ًمَرؾُمقل  اهللشمٕمٚمٛملم أن ُم٤م قمٜمد 

أن اًمقطمل ىمد اٟم٘مٓمع ُمـ اًمًكامء. ومٝمٞمجكتٝمام قمكغم اًمٌٙمك٤مء ومجٕمكال  وًمٙمـ أسمٙمل ط اهللقل كًُمَرؾم

شيٌٙمٞم٤من ُمٕمٝم٤م
(4 )

.  

َمروا أزم٣م زم٘ملر » وضمٕمف ىمٞمؾ ًمف ذم اًمّمالة. ىم٤مل: ط اهللعم٤م اؿمتد سمَرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ ازمـ فمٚمر 

َملروه »: إن أسم٤م سمٙمر رضمؾ رىمٞمؼ إذا ىمرأ همٚمٌف اًمٌٙمك٤مء. وم٘مك٤مل: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  شهمٙمٝمِمؾ زم٣ميمٛم٣مس

                                                                          

ؾمكتامع اًم٘مكرآن وـمٚمك٥م اًم٘مكراءة ُمكـ اومْمؾ » :سم٤مب( 911وُمًٚمؿ   (،5874  (،5417رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .شامع واًمٌٙم٤مء قمٜمد اًم٘مراءة واًمتدسمرطم٤مومظ ًمالؾمت

 .( :346، وُمًٚمؿ  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ :سم٤مب( 5456رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي ذم اًمِمامئؾ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمص. صحٝمح:( 3)

وصكحٞمص   يم٠مزيز اًمرطم٤م ُمـ اًمٌٙمك٤مء(، د:وذم رواي٦م أيب داو (،15:وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود  

أزت اًمرطم٤م إذا صقشم٧م  :صقت يمّمقت اًمرطم٤م وي٘م٤مل :أزيز يم٠مزيز اًمرطم٤م أي :ىمقًمف( 2325  ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل

 .٤م يمّمقت همٚمٞم٤من اًم٘مدر إذا اؿمتدأن جلقومف طمٜمٞمٜمً  :واعمرضمؾ اًم٘مدر وُمٕمٜم٤مه

 .شُمـ ومْم٤مئؾ أم أيٛمـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م» :سم٤مب( 3565رواه ُمًٚمؿ  ( 1)



 

 

 أععِ احلطٓات عٓد اهلل 603

شهمٙمٝمِمؾ
(1 )

. 

 أي سمٓمٕم٤مم ويم٤من صك٤مئاًم  ـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وقم

وهق ظمػم ُمٜمل، ومٚمؿ يقضمد ًمف ُم٤م يٙمٗمـ ومٞمف إٓ سمردة إن همٓمكل  ،وم٘م٤مل: ىمتؾ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم 

هب٤م رأؾمف سمدت رضماله وإن همٓمل هب٤م رضماله سمدا رأؾمف، صمؿ سمًط ًمٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م سمًكط، أو ىمك٤مل: 

ُم٤م أقمٓمٞمٜم٤م ىمد ظمِمٞمٜم٤م أن شمٙمقن طمًٜم٤مشمٜم٤م قمجٚم٧م ًمٜم٤م، صمؿ ضمٕمؾ يٌٙمل طمتك شمكرك أقمٓمٞمٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م 

شاًمٓمٕم٤مم
(2 )

.  

ُمققمٔمك٦م وضمٚمك٧م ُمٜمٝمك٤م اًم٘مٚمكقب،  ط اهللوقمٔمٜم٤م َرؾُمقل » وم٣مل: ايمٔمرزم٣مض زمـ ؽم٣مري٥م  وفمـ

شوذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن
(3 )

. 

أوملرأ إن اهلل فَمز  َوصَملؾ  أَملرين أن » :ٕيب سمـ يمٕم٥م  ط اهللىم٤مل َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

ومٌٙمك شٞمٔمؿ»ىم٤مل: وؾمام)؟ ىم٤مل:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ فمٙمٝمؽ:
(4 )

. 

ؾمٛمٕم٧م  :ىم٤مل ٕمـ أيب هريرة وم ايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف:

ؽمٌٔم٥م يٓمٙمٜمؿ اهلل دم ـمٙمف يقم ٓ ـمؾ إٓ ـمٙمف اإلَم٣مم ايمٔمل٣مدل وؾمل٣مب ٞمُملٟم دم » :ي٘مقل طرؾمقل اهلل 

ٙمؼ زم٣مظم٣ًمصمد ورصمالن حت٣مزم٣م دم اهلل اصمتٚمٔم٣م فمعم ذيمؽ وسمٖمروم٣م فمٙمٝملف فم٣ٌمدة اهلل فمز وصمؾ ورصمؾ ومٙمٌف َمٔم

٣م همٖم٣مول٦م ورصمؾ دفمتلف اَملرأة ذات َمٛمِمل٤م ومجل٣مل همٗمل٣مل إين أطمل٣مف اهلل ورصملؾ ذىملر اهلل طم٣ميمًٝمل

شفمٝمٛم٣مه
(5)

 . 

 طقمكـ اًمٜمٌكل  ٕمـ أيب رحي٤مٟم٦م اًم٤ٌميمقن ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل ٓ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر، سمؾ وٓ متًٝمؿ: وم

رَم٦م ايمٛم٣مر فمعم فمكم ؽملٜمرت دم َمـ طمُمٝم٥م اهلل وضُم  -زم٘م٦مأو -َمٔم٦م رَم٦م ايمٛم٣مر فمعم فمكم دضُم » :ىم٤مل

                                                                          

، شؾمتخالف اإلُمك٤مما» :سم٤مب( 529، ُمًٚمؿ  شامقم٦مطمد اعمريض أن يِمٝمد اجل» :سم٤مب( 744رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .ىمٚم٧م: إن أسم٤م سمٙمر إذا ىم٤مم ُم٘م٤مُمؽ مل يًٛمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٙم٤مء :ىم٤مًم٧م وذم رواي٦م قمـ قم٤مئِم٦م 

 .شإذا مل يقضمد إٓ صمقب واطمد» :سم٤مب( 2327رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف صحٝمح:( 3)

وصكحٞمص  (،5718. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود  طمدي٨م طمًـ صحٞمص :وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .( 48: واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (،:365وصحٞمص اجل٤مُمع   (،54 (،53 ُم٤مضمف  ؾمٜمـ اسمـ

ىمكراءة  اؾمكتح٤ٌمب» :سمك٤مب( ::8، وُمًكٚمؿ  شُمٜم٤مىم٥م أيب سمكـ يمٕمك٥م » :سم٤مب( 46:9رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

وذم روايك٦م: ومجٕمكؾ أيٌب  .شأومْمؾ ُمـ اعم٘مكروء قمٚمٞمكف ئيم٤من اًم٘م٤مر اًم٘مرآن قمغم أهؾ اًمٗمْمؾ واحلذاق ومٞمف وإن

 يٌٙمل.

 . شم٘مدم ارجيف.رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م( 5)
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ش٣م شم٣ميمث٥مؽمٌٝمؾ اهلل وذىمر فمٝمٛمً 
(1 )

. 

فمٝمٛم٣من ٓ متًٜمام ايمٛم٣مر فمكم زم٘مل٦م َملـ » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ ازمـ فم٣ٌمس 

شطمُمٝم٥م اهلل وفمكم زم٣مسم٦م حترس دم ؽمٌٝمؾ اهلل
(2 )

. 

يمٛم٣مر رصملؾ زم٘ملك َملـ طمُملٝم٥م اهلل ضمتلك ٓ يٙم٨م ا» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أيب هريرة 

شئمقد ايمٙمٌـ دم ايميع وٓ جيتٚمع نم٣ٌمر دم ؽمٌٝمؾ اهلل ودطم٣من صمٜمٛمؿ
(3 )

. 

فمٝمٛم٣من ٓ متًٜمام ايمٛم٣مر أزمدا فملكم زم٘مل٦م َملـ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

شطمُمٝم٥م اهلل وفمكم زم٣مسم٦م حترس دم ؽمٌٝمؾ اهلل
(4 )

 . 

شمالشم٥م ٓ سمرى أفمٝمٛمٜمؿ ايمٛم٣مر فمكم ضمرؽمل٦م » :ط ىم٤مل رؾمقل اهلل :وم٣مل وفمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضمٝمدة 

شدم ؽمٌٝمؾ اهلل وفمكم زم٘م٦م َمـ طمُمٝم٥م اهلل وفمكم ىمٖم٦م فمـ حم٣مرم اهلل
(5 )

. 

يملٝمس » :طقمـ اًمٜمٌكل  ٕمـ أيب أُم٤مُم٦م وم ايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل يٖمقزون زمح٤م اهلل سمٔم٣ملم هلؿ:

  دم ؽمٌٝمؾ اهلل وأَمل٣م رء أضم٤م إلم اهلل َمـ ومْمرسمكم وأشمريـ ومْمرة دَمقع َمـ طمُمٝم٥م اهلل وومْمرة دم هتر

شإشمران همٟمشمر دم ؽمٌٝمؾ اهلل وأشمر دم همريّم٥م َمـ همرا ض اهلل فمز وصمؾ
(6 )

 . 

 اسمٙمكقا ومك٢من مل » :ذم احلجكر وم٘مك٤مل ضمٚمًٜم٤م إمم قمٌد اهلل سمكـ قمٛمكرو  :وفمـ ازمـ أيب َمٙمٝم٘م٥م وم٣مل

دمدوا  سمٙم٤مء ومت٤ٌميمقا ًمق شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ًمّمغم أطمديمؿ طمتك يٜمٙمنك فمٝمكره وًمٌٙمكك طمتكك يٜم٘مٓمكع 

                                                                          

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد :رواه أمحد واًمٚمٗمظ ًمف واًمٜم٤ًمئل واحلك٤ميمؿ وىمك٤مل ضمًـ:( 2)

 .( 4432 (،2345اًمؽمهمٞم٥م  

 (،:274. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي  ـ همري٥مطمدي٨م طمً :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 1)

 .( :493واعمِمٙم٤مة   (،:233وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد ٓ يٚمك٩م  :طمدي٨م طمًـ صحٞمص واًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ وىم٤مل :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٝمح:( 3)

وصكحٞمص  (،8889وصكحٞمص اجلك٤مُمع   (،3422. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمُمذي  ٓ يدظمؾ :أي

 .( 4219اًمٜم٤ًمئل  ؾمٜمـ 

. وصكححف شفمٝمٛم٣من ٓ سمري٣من ايمٛمل٣مر» :رواه أسمق يٕمغم ورواشمف صم٘م٤مت واًمٓمؼما) ذم إوؾمط إٓ أٟمف ىم٤مل صحٝمح:( 1)

 .( 3436  (،2341وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،5224إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  

(، 2:11 (، 2342. وطمًككٜمف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص اًمؽمهمٞمكك٥م  رواه اًمٓمككؼما) ورواشمككف صم٘مكك٤مت ضمًللـ:( 5)

 4437). 

 (،:277. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ضمك٤مُمع اًمؽمُمكذي  طمكدي٨م طمًكـ :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل ضمًـ:( 6)

 .( 4948واعمِمٙم٤مة   (،2487 (، 2437صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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شصقشمف
(1) 

. 

ُم٤م يم٤من ومٞمٜم٤م وم٤مرس يقم سمدر همػم اعم٘مداد وًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م ومٞمٜمك٤م إٓ ٟمك٤مئؿ إٓ » :وم٣مل وفمـ فمقم 

شحت٧م ؿمجرة يّمكم ويٌٙمل طمتك أصٌص طرؾمقل اهلل 
(2 )

 . 

ٕمـ قم٘مٌك٦م سمكـ قمك٤مُمر وم دم أَمره زم٣ميمٌ٘م٣مء: ايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل يٖمقزون زم٘مقهنؿ ؿم٣م ٔمكم يمٙمٛمٌل

أَمًؽ فمٙمٝمؽ يم٣ًمٞمؽ ويمٝمًٔمؽ زمٝمتؽ وازمؽ فملعم » :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م اًمٜمج٤مة :ىمٚم٧م :ىم٤مل 

شطمْمٝمئتؽ
(3 )

. 

ىمك٤مل رؾمكقل اهلل  :ىمك٤مل ٕمـ صمقسم٤من وم ايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل يٖمقزون زمُمجرة ؿمقزمك دم اجلٛم٥م:

شؿمقزمك ظمـ َمٙمؽ ٞمٖمًف ووؽمٔمف زمٝمتف وزم٘مك فمعم طمْمٝمئتف»: ط
(4 )

.   

جلامقم٦م أن اإليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومٛمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م وا ايم٣ٌمىمقن َمـ طمُمٝم٥م اهلل يزيدهؿ اهلل إيامًٞم٣م: 

ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م، واًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل ُمـ أذف اًمٓم٤مقم٤مت وأطمٌٝم٤م إمم اهلل وهل٤م أصمرهك٤م اًمٌكلم 

ذم زي٤مدة اإليامن
(5 )

. 

 

 

* * * 

 

                                                                          

صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  . وصححف إًم٤ٌم) ذمصحٞمص قمغم ذـمٝمام :٤م وىم٤ملرواه احل٤ميمؿ ُمرومققمً  صحٝمح َمقومقف:( 2)

 4439 ). 

 .( 4441 (، 656. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف رواه صحٝمح:( 1)

رواه اًمؽمُمذي واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٌٞمٝم٘مل يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ زطمر قمـ قمكم سمـ يزيكد قمكـ  صحٝمح:( 3)

 (،3517. وصكححف إًمٌك٤م) ذم ضمك٤مُمع اًمؽمُمكذي  طمكدي٨م طمًكـ همريك٥م :اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمف وىم٤مل اًمؽمُمذي

 .( 4442  وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م

 (،:4:3. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجلك٤مُمع  رواه اًمٓمؼما) ذم إوؾمط واًمّمٖمػم وطمًـ إؾمٜم٤مده ضمًـ:( 1)

 .( 3966 (، 3851وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،:4:3 

 سمتٍمف ُمقىمع ُمٜمتدى اًمؼماطم٦م.( 7-5أسمق اًمٗمرج اعمٍمي ص:   شاًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ»اٟمٔمر ( 5)



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 606 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23) 
 أبٛاب ايتٛب١
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 فطٌ ايتٛب١ ٚاالضتػفاز -1
 :وأمهٜم٣م حتٍم ٓ ايم٘مريؿ ايمٗمرآن دم يمٔم٣ٌمده سمٔم٣ملم اهلل ضم٤م فمعم ايمدٓ ؾ

 اًمٖمْم٥م،  سمٕمد  واحل٥م  سم٤مًمرو٤م،  واإلٟمٕم٤مم  ؾمٞمئ٤مهتؿ،  واًمتج٤موزقمـ  ،اًمٕمّم٤مة  شمقسم٦م  شمٕم٤ممم  ىمٌقًمف

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴿  : شمٕم٤ممم  ىمقًمف  ذًمؽ  وُمـ

[3هقد:] ﴾﮻
(1 )

. 

ا شمٌكدأ ُمٕمكف رطمٚمك٦م اًمٕمكقدة وم٢من ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ أن ومتص سم٤مب اًمتقسم٦م وضمٕمٚمف ومجكرً 

وضم٤ٌمه ظم٤موٕم٦م ،ودُمقع ُمٜمًٙم٦ٌم ،سم٘مٚمقب ُمٜمٙمنة
(2 )

. 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿وىمد وقمد اهلل قمغم اًمتقسم٦م أقمٔمؿ اًمثقاب وطمًـ اعمآب وم٘مك٤مل شمٕمك٤ممم: 

ٱ ٻ ٻ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ ، وىمك٤مل شمٕمك٤ممم:[19]احلجر: ﴾ىئ ىئ

 .[21-20ٞمقح:] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ

 .[111ايمٌٗمرة: ] ﴾ۋ ۅ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[32ايمٛمقر:] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ سمٔملللللل٣ملم: ووملللللل٣مل

 . [8 ايمتحريؿ:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

   ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ سمٔم٣ملم: ووم٣مل

 .[220ايمٛم٣ًمء:]

   ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ ووم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[33ٕٞمٖم٣مل:]ا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﴿ ووملل٣مل ؽمللٌح٣مٞمف:

   ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

  .[51، 53ايمزَمر:]

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿ ووملل٣مل سمٔملل٣ملم:

 . [70ايمٖمروم٣من:] ﴾ڇ ڍ ڍ

                                                                          

 اسمـ اًمديٌع اًمِمٞم٤ٌم). شُمٙمٗمرات اًمذٟمقب وُمقضم٤ٌمت اجلٜم٦م»( 2)

 .( 268قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ ص:   شدروس رُمْم٤من»( 1)
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 َبادز٠ األْبٝا٤ إىل ايتٛب١ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ :-فمٙمٝملف ايمًلالم-وم٣مل اهلل فمز وصمؾ ضم٘م٣مي٥م فملـ آدم 

 . [13ٕفمراف:]ا ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ﴿ :-مفمٙمٝمللف ايمًللال-وضم٘م٣ميلل٥م فمللـ ٞمللقح 

  .[18ٞمقح:] ﴾يب جت حت خت مت ىت يت

 .[81ايمُمٔمراء:] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ :-فمٙمٝمف ايمًالم-وفمـ إزمراهٝمؿ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ  ﴿ :-فمٙمٝملللف ايمًلللالم-وفملللـ َملللقد 

 .[252ٕفمراف:]ا ﴾ڎ ڈ

 ﴾... يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴿ :طوومد وم٣مل سمٔم٣ملم يمٛمٌٝمف حمٚمد 

 آؾمتٖمٗم٤مر يمام ذم إطم٤مدي٨م اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل. يٙمثر ُمـ طومٙم٤من  [29حمٚمد:]

   ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ وضم٘م٣مي٥م فمـ اظم٠مَمٛمكم:

 .[217آل فمٚمران:]

 إي٤مهك٤م، اهلل واؾمكتٖمٗم٤مر اًمكذٟمقب، ُمكـ سم٤مًمتقسم٦م ينقمقا أن ًمٚمٜم٤مس ط إرؿم٤مداشمف شمٙمررت وهلذا

 يل٣م» :ىم٤مل أٟمف رسمف قمـ يرويف ومٞمام ط اًمٜمٌل قمـ ذر أسمك قمـ ُمًٚمؿ أظمرجُم٤م : ذًمؽ وُمـ هبؿ، رمح٦م

شيم٘ملؿ أنمٖمر هم٣مؽمتٕمٖمروين مجٝمٔم٣م ايمذٞمقب أنمٖمر وأٞم٣م، وايمٛمٜم٣مر زم٣ميمٙمٝمؾ ختْمئقن ايمذيـ فم٣ٌمدي،إٞم٘مؿ
(1 )

 ُمـ اخلٓم٠م أن إمم وشمٜمٌٞمف ﴾ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا. 

 .اإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕم٦م

 زم٘ملؿ، اهلل يملذه٤م قاسملذٞمٌ مل يملق زمٝملده ٞمٖمز وايمذي» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل :وم٣مل هريرة أزمك وفمـ

شهلؿ همٝمٕمٖمر اهلل همٝمًتٕمٖمرون يذٞمٌقن زمٗمقم وجل٣مء
(2 )(3 )

. 

 يًتا٥ب ٚفسس٘ ب٘ -عص ٚدٌ-سب اهلل 
 ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :يٚمٞمؼ سمذاشمكف ضمكؾ وقمكال ومٝمكق ؾمكٌح٤مٟمف ٤مومرطًم 

ومٕمكـ  ،يكدل قمكغم ومْمكؾ اًمتقسمك٦م وذومٝمك٤م وُمٜمزًمتٝمك٤م ،وومرح اهلل شمٕم٤ممم سمتقسم٦م قمٌده [22ايمُمقرى:]
                                                                          

 .شحتريؿ اًمٔمٚمؿ» :سم٤مب( 3688ُمًٚمؿ  رواه ( 2)

 .شؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م» :سم٤مب( :385ُمًٚمؿ  رواه ( 1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 3)
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هلل أهمرح زمتقزم٥م ايمٔمٌد َمـ رصمؾ ٞملزل » :ي٘مقل طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  اهلل سمـ ُمًٕمقد قمٌد

 ًٓ  وزمف هتٙم٘م٥م وَمٔمف راضمٙمتف فمٙمٝمٜم٣م ؿمٔم٣مَمف وذازمف، همقوع رأؽمف همٛم٣مم ٞمقَم٥م، هم٣مؽمتٝمٗمظ وومد ذهٌل٦م َمٛمز

راضمٙمتف ضمتك اؾمتد فمٙمٝمف احلر وايمٔمْمش أو َم٣م ؾم٣مء اهلل، وم٣مل أرصمع إلم َم٘م٣مين، همرصملع همٛمل٣مم ٞمقَمل٥م شملؿ 

شتف فمٛمدهرهمع رأؽمف هم١مذا راضمٙم
(1 )

. 

 ُمًكٛمك ذم داظمكؾ يمٚمكف واًمكديـ اإلؾمكالم ديـ طم٘مٞم٘م٦م هل اًمتقسم٦م :-رمحف اهلل- وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

 وإٟمكام اعمتٓمٝمكريـ وحي٥م اًمتقاسملم حي٥م اهلل وم٢من اهلل طمٌٞم٥م يٙمقن أن اًمت٤مئ٥م اؾمتحؼ وهبذا اًمتقسم٦م

 افمك٤مهرً  اهلل يٙمرهكف ممك٤م اًمرضمكقع هكل اًمتقسمك٦م وم٢مذا قمٜمف هنك ُم٤م وشمرك سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ ُمـ اهلل حي٥م

 مجٞمع وشمتٜم٤مول واإلطم٤ًمن واإليامن اإلؾمالم ُمًامه٤م ذم ويدظمؾ ٤موسم٤مـمٜمً  افم٤مهرً  حيٌف ُم٤م إمم ٤موسم٤مـمٜمً 

 وضمكد اًمتكل اًمٖم٤ميك٦م وهكل شم٘مدم يمام وظم٤ممتتف إُمر وسمداي٦م ُم١مُمـ يمؾ هم٤مي٦م يم٤مٟم٧م وهلذا اعم٘م٤مُم٤مت

 وأيمثكر ٤مسمٜم٤مؤهك قمٚمٞمكف اًمكذي إقمٔمؿ ضمزؤه٤م هق سمؾ ُمٜمٝم٤م ضمزء واًمتقطمٞمد ،وإُمر اخلٚمؼ ٕضمٚمٝم٤م

ًٓ  وقمٛماًل  قمٚماًم  هب٤م اًم٘مٞم٤مم قمـ ومْمال طم٘مٞم٘متٝم٤م وٓ اًمتقسم٦م ىمدر يٕمرومقن ٓ اًمٜم٤مس  اهلل جيٕمؾ ومل وطم٤م

 اإلؾمكالم ًمنمكائع ضم٤مُمع اؾمؿ اًمتقسم٦م أن ًمقٓو ًمديف اخلٚمؼ ظمقاص وهؿ إٓ ًمٚمتقاسملم حمٌتف شمٕم٤ممم

 ومٞمكف يتٙمٚمؿ ُم٤م ومجٛمٞمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمرح ذًمؽ قمٌده سمتقسم٦م يٗمرح شمٕم٤ممم اًمرب يٙمـ مل اإليامن وطم٘م٤مئؼ

وآصم٤مره٤م اًمتقسم٦م شمٗم٤مصٞمؾ هق وإطمقال اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس
(2 )

. 

 ضع١ زمح١ اهلل ٚقبٛي٘ يًتا٥بني  
وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ي٣م ازمـ آدم إٞمؽ َم٣م دفملقسمٛمل » ي٘مقل: ط اهللؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل  :وم٣مل وفمـ أٞمس 

ايمًلامء شملؿ  ورصمقسمٛمل نمٖمرت يمؽ فمعم َم٣م ىم٣من َمٛمؽ وٓ أزم٣مرم، ي٣م ازمـ آدم يملق زمٙمٕمل٦م ذٞمقزملؽ فمٛمل٣من

اؽمتٕمٖمرسمٛمل نمٖمرت يمؽ وٓ أزم٣مرم، ي٣م ازمـ آدم إٞمؽ يمق أسمٝمتٛملل زمٗملراب إرض طمْم٣ميل٣م شملؿ يمٗمٝمتٛملل ٓ 

شٕسمٝمتؽ زمٗمراهب٣م َمٕمٖمرةؾمٝمًئ٣م  سمممك يب
(3 )

. 

ًٌلإن فمًٌد » ل:ي٘مق طأٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  :وفمـ أيب هريرة  يل٣م رب إين  :٣م همٗمل٣ملا أص٣مب ذٞم

 ًٌ ويٟمطمذ زمف همٕمٖمر يمف شملؿ َم٘مل٧م َمل٣م  ٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤مي أن يمف رزم  فمٙمؿ فمٌد :٣م هم٣منمٖمره همٗم٣مل يمف رزمفأذٞم٦ٌم ذٞم

ًٌ  :٣م آطمر ورزمام وم٣ملؾم٣مء اهلل شمؿ أص٣مب ذٞمًٌ  ًٌ  :٣م آطمر همٗم٣ملشمؿ أذٞم٤م ذٞم ٣م آطمر همل٣منمٖمره ي٣م رب إين أذٞم٦ٌم ذٞم

                                                                          

 .شقسم٦م واًمٗمرح هب٤مذم احلض قمغم اًمت» :سم٤مب( 3855وُمًٚمؿ   شاًمتقسم٦م»( سم٤مب: :6:5رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .(2:84-24:4 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  سمػموت –اًمٙمت٤مب اًمٕمريب دار .. ط( 418-2/417ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ( 1)

 (،4651طمكدي٨م طمًكـ همريك٥م. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اًمؽمُمكذي   :رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل :ضمًـ( 3)

 .( 238واًمّمحٞمح٦م   (،2727وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،5449 صحٞمص اجل٤مُمع و
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ًٌلرم وم٣مل رزمف فمٙمؿ فمٌدي أن يمف رزم   ٣م ٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤م ويٟمطمذ زمف همٕمٖمر يمف شمؿ َم٘م٧م َم٣م ؾم٣مء اهلل شمؿ أص٣مب ذٞم

ًٌ  آطمر ورزمام وم٣مل شمؿ همٗم٣مل رزمف فمٙمؿ فمٌدي أن يملف  ٣م هم٣منمٖمره رم٣م آطمر همٗم٣مل ي٣م رب إين أذٞم٦ٌم ذٞمًٌ أذٞم٤م ذٞم

شنمٖمرت يمٔمٌدي همٙمٝمٔمٚمؾ َم٣م ؾم٣مء :٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤م ويٟمطمذ زمف همٗم٣مل رزمفرزم  
(1 )

 . 

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمق مل سمذٞمٌقا يملذه٤م اهلل زم٘ملؿ وجلل٣مء » :وم٣مل طفمـ ايمٛمٌل  وفمـ أيب هريرة 

شٕمٖمر هلؿزمٗمقم يذٞمٌقن همٝمًتٕمٖمرون اهلل همٝم
(2 )

. 

 شمًكٕمك، اًمًكٌك ُمكـ اُمرأة وم٢مذا ؾمٌك، ط اهلل، رؾمقل قمكم ىمدم :وم٣مل فمٚمر فمـ ؽمٔمٝمد أيب فمـو

 اظملرأة هلذه أسملرون» :ط اهلل رؾمكقل وم٘مك٤مل سم٘مٚمٌٝمك٤م، وم٠مًمّم٘متف اًمًٌك ُمـ ٤مصٌٞم   وضمدت إذا طمتك

 اهلل»: ط اهلل رؾمكقل وم٘مك٤مل شمٓمرطمف، ٓأ قمغم شم٘مدر وهل واهلل، ٓ: ىمٚمٜم٤م ش؟ايمٛم٣مر دم ويمده٣م ؿم٣مرضم٥م

شزمقيمده٣م هذه َمـ زمٔم٣ٌمده أرضمؿ
(3 )

. 

 أص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م وذم رواي٦م ضم٤مء رضمؾ إمم إن رضماًل » :وم٣مل زمـ َمًٔمقد فمٌد اهلل  وفمـ

ي٤م رؾمقل اهلل إ) قم٤مجل٧م اُمرأة ذم أىمَم اعمديٜم٦م وإ) أص٧ٌم ُمٜمٝم٤م ُم٤م دون أن  :وم٘م٤مل طاًمٜمٌل 

ومل يرد  :ىم٤مل ،ًمق ؾمؽمت ٟمٗمًؽًم٘مد ؾمؽمك اهلل  :أُمًٝم٤م وم٠مٟم٤م هذا وم٤مىمض ذم ُم٤م ؿمئ٧م وم٘م٤مل ًمف قمٛمر

 : ومدقم٤مه ومتال قمٚمٞمف هذه أي٦مرضماًل  طوم٘م٤مم اًمرضمؾ وم٤مٟمٓمٚمؼ وم٠مشمٌٕمف اًمٜمٌل ؿمٞمًئ٤م  طقمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 هقد:] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿

شزمؾ يمٙمٛم٣مس ىم٣مهم٥م» :ي٤م ٟمٌل اهلل هذا ًمف ظم٤مص٦م ىم٤مل :وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم .[221
(4 )

. 

 فمز وصمؾ يًٌط يده زم٣ميمٙمٝملؾ يمٝمتلقب َمزلء هللإن ا» وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  فمـ أيب َمقؽمك 

شايمٛمٜم٣مر ويًٌط يده زم٣ميمٛمٜم٣مر يمٝمتقب َمزء ايمٙمٝمؾ ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس َمـ َمٕمرهب٣م
(5 )

. 

                                                                          

ىمٌكقل اًمتقسمك٦م ُمكـ اًمكذٟمقب وإن شمٙمكررت اًمكذٟمقب » :سمك٤مب( 3869 وُمًكٚمؿ  (،8179 ه اًمٌخ٤مري روا( 2)

٤م اؾمتٖمٗمر وشم٤مب ُمٜمف ومل يٕمد أٟمف ُم٤م دام يمٚمام أذٟم٥م ذٟمًٌ  :-واهلل أقمٚمؿ-ُمٕمٜم٤مه  شهمٙمٝمٔمٚمؾ َم٣م ؾم٣مء» :ىمقًمف. شواًمتقسم٦م

ًٌ  :إًمٞمف سمدًمٞمؾ ىمقًمف ذٟمك٥م يم٤مٟمك٧م شمقسمتكف ٤م آظمر ومٚمٞمٗمٕمؾ إذا يمك٤من هكذا دأسمكف ُمك٤م ؿمك٤مء ٕٟمكف يمٚمكام أصمؿ أص٤مب ذٟم

واؾمتٖمٗم٤مره يمٗم٤مرة ًمذٟمٌف ومال ييه ٓ أٟمف يذٟم٥م اًمذٟم٥م ومٞمًتٖمٗمر ُمٜمف سمٚم٤ًمٟمف ُمـ همػم إىمكالع صمكؿ يٕمك٤موده ومك٢من 

 .هذه شمقسم٦م اًمٙمذاسملم

 .شؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م» :سم٤مب( :385 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

 .ش٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌفذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن» :سم٤مب( 3865  وُمًٚمؿ (،6764  اًمٌخ٤مري رواه( 3)

 .ش﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: » :سم٤مب( 374 رواه ُمًٚمؿ ( 1)

 واًمّمككحٞمح٦م (،:343واعمِمككٙم٤مة   (،2982وصككحٞمص اجلكك٤مُمع   ،واًمٜمًكك٤مئل (،:486 رواه ُمًككٚمؿ ( 5)

 4624). 
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 وومد دفم٣م اهلل سمٔم٣ملم ىمؾ اخلٙمؼ إلم ايمتقزم٥م:»

،وا اعمًٞمصدومدقم٤م إًمٞمف اًمذيـ قمٌ
(1 )

 ،هق صم٤مًمك٨م صمالصمك٦م :وُمـ ىم٤مل ،اعمًٞمص هق اهلل :وُمـ ىم٤مل

وُمكـ  ،إن اهلل وم٘مػم وٟمحكـ أهمٜمٞمك٤مء :وُمـ ىم٤مل ،يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م :ير اسمـ اهلل وُمـ ىم٤ملقمز :وُمـ ىم٤مل

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿ ٤م:وم٘مك٤مل هلكؿ مجٞمًٕمك ،دقم٤م هلل اًمّمك٤مطم٦ٌم واًمقًمكد

 . [71اظم٣م دة:] ﴾ے ۓ

وًمٓمٗمف ورمحتف سمخٚم٘مف ُمع هذا اًمكذٟم٥م اًمٕمٔمكٞمؿ وهكذا  وهذا ُمـ يمرُمف وضمقده، وم٣مل ازمـ ىمثغم:

ومٙمؾ ُمـ شم٤مب إًمٞمف شم٤مب قمٚمٞمف ،قمقهؿ إمم اًمتقسم٦م واعمٖمٗمرةومؽماء واًمٙمذب واإلومؽ يدآ
(2 )

.  

 ڃ ڃ چ  ﴿: ىمك٤مل وهكق ُمكـ ودفم٣م ؽمٌح٣مٞمف إلم ايمتقزم٥م َمـ هلق أفمٓملؿ حمل٣مدة هلل َملـ هل٠مٓء:

 .[11 ايمٛم٣مزفمل٣مت:] ﴾چ چ

 .[38ايمٗمِمص:] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ ووم٣مل:

ہ   ﴿  ك:لف َمقؽمل٣ملم يم٘مٙمٝمٚمل٣مل اهلل سمٔمللهمٗم ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ے   ڻ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 

 .[11، 13 ؿملف:] ﴾ۓے 

 .[22، 20ايمُمٔمراء:] ﴾ۀ ہہ ہ ہ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ووم٣مل أيًّم٣م:

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁  ﴿ ودفم٣م ؽمٌح٣مٞمف إيمٝمٜم٣م اظممملىمكم همٗمل٣مل:

 .[5ايمتقزم٥م:] ﴾  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ ودفم٣م إيمٝمٜم٣م ايم٘مٖمل٣مر همٗمل٣مل صملؾ ؾملٟمٞمف:

 .[38ٕٞمٖم٣مل:]ا ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ ٌح٣مٞمف:ودفم٣م إيمٝمٜم٣م اظمٛم٣مهمٗمكم همٗم٣مل ؽم

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ  ٴۇ

 .[216، 215ايمٛم٣ًمء:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ ودفم٣م إيمٝمٜم٣م َمـ ىمتؿ َم٣م أٞمزل اهلل سمٔم٣ملم َمـ ايمٌٝمٛم٣مت واهلدى همٗم٣مل صمؾ ذىمره:

﮶  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 .[260، 259ايمٌٗمرة:]  ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 
                                                                          

اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ( 518جمٚم٦م اًمتقطمٞمد اًمٕمدد  ( 83-82ص:   –ًمٚمِمٞم: حمٛمد رزق ؾم٤مـمقر  شاًمتقسم٦م وومْمٚمٝم٤م»( 2)

 واًمثالصمقن.

 .( 4/269شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( 1)
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ صمؾ ؾمٟمٞمف:ووم٣مل 

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڱ

 .[89-86آل فمٚمران:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ

ٺ ٺ ٺ  ﴿ ودفم٣م ؽملٌح٣مٞمف إلم ايمتقزمل٥م ايمًل٣مر  وايمًل٣مروم٥م همٗمل٣مل صملؾ ؾملٟمٞمف:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[39، 38:اظم٣م دة] ﴾ڃڃ ڃ چ چ چ چ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿  ودفم٣م إيمٝمٜم٣م َمـ أو٣مع ايمِمالة واسمٌع ايمُمٜمقات همٗم٣مل صمؾ ؾمٟمٞمف:

﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے ھ 

  .[60، 59َمريؿ:] ﴾﯀

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ َمع اهلل إهل٣م آطمر وَمـ يٗمتؾ وَمـ يزين همٗم٣مل: ودفم٣م إيمٝمٜم٣م َمـ يدفمق

ٹ ڤ ڤ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  .[68،70ايمٖمروم٣من:] ﴾چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ ودفم٣م إيمٝمٜم٣م مجٝمع اظمنهمكم زمٟمي ذٞم٤م ىم٣من همٗمل٣مل:

ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 .[51-53]ايمزَمر: ﴾    

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ ووملل٣مل صمللؾ وفمللال:

 .[253ٕفمراف:]ا ﴾ہ

   ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ ؽمٌح٣مٞمف:ووم٣مل 

 .[220ايمٛم٣ًمء:]

 ،ٕهنؿ قم٤ٌمد اهلل وهق ظمك٤مًم٘مٝمؿ ورازىمٝمكؿ واعمكدسمر ًمِمكئقهنؿ ;وم٤مًمتقسم٦م سم٤مهب٤م ُمٗمتقح ًمٙمؾ اًمٕم٤ٌمد

وهذا يدل قمغم ذف اًمتقسم٦م  ،ومحٞمٜمام يٕمقدون إًمٞمف ي٘مٌٚمٝمؿ ويتج٤موز قمـ ؾمٞمئ٤مهتؿ وىمٌٞمص صٜمٞمٕمٝمؿ

  .شؾمٌح٤مٟمفوومْمٚمٝم٤م عمـ وقم٤مه٤م وأىمٌؾ هب٤م قمغم رسمف 

شٓ أضمد أضم٤م إيمٝمف ايمٔمذر َمـ اهلل، وَمـ أصمؾ ذيمؽ زمٔم٧م اظمٌمميـ واظمٛمذريـ» ط:وومد وم٣مل ايمٛمٌل 
(1 )

. 

                                                                          

 يمت٤مب اًمٚمٕم٤من.( ::25، وُمًٚمؿ  شىمقل اًمٜمٌل ٓ ؿمخص أهمػم ُمـ اهلل» :سم٤مب( 7:91رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)
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 ط ايتٛب١سٚغ
 ويمٙمتقزم٥م ذوط مخ٥ًم: »

أو ٟمٞمكؾ اجلك٤مه ، اإلظمالص هلل قمز وضمؾ، سم٠من ٓ حيٛمٚمكؽ قمكغم اًمتقسمك٦م ُمكراءاة اًمٜمك٤مس إول:

 أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد اًمدٟمٞم٤م.  ،قمٜمدهؿ

   .اًمٜمدم قمغم اعمٕمّمٞم٦م ين:ايمث٣م

أن شمكرد  :أدُمٞمكلم  ُمـ طم٘مكقق وُمـ اإلىمالع إذا يم٤مٟم٧م اًمتقسم٦م ذم طمؼ   ،اإلىمالع قمٜمٝم٤م ايمث٣ميم٧م:

 احلؼ إمم ص٤مطمٌف. 

  .اًمٕمزم قمغم أن ٓ شمٕمقد ذم اعمًت٘مٌؾ ايمرازمع:

ويٜم٘مٓمع ىمٌقل اًمتقسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمٛمقم اًمٜم٤مس سمٓمٚمقع  ،أن شمٙمقن اًمتقسم٦م ذم وىم٧م اًم٘مٌقل اخل٣مَمس:

 وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمؾ واطمد سمحْمقر أضمٚمف.  ،ُمـ ُمٖمرهب٤م اًمِمٛمس

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 . [28]ايمٛم٣ًمء:  ﴾ڱ ڱ

واًمٜم٤مس ي١مُمٜمكقن  ،أن زُمـ اًمتقسم٦م يٜم٘مٓمع إذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م طوصص قمـ اًمٜمٌل 

ش[258]إٞمٔمل٣مم:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وًمٙمـ ; طمٞمٜمئذٍ 
(1 )

.  

 ٤ ع٢ً ايتٛب١ايٓطا سحُّ

سمِمدومـ وأىمثلرن َملـ آؽملتٕمٖم٣مر: همل١مين  !ي٣م َمٔممم ايمٛم٣ًمء» :وم٣مل طأن ايمٛمٌل  وفمـ ازمـ فمٚمر 

سم٘مثرن ايمٙمٔمـ، وسم٘مٖملرن »ًمٜم٤م أيمثر أهؾ اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل:  ُم٤م ىم٤مًم٧م اُمرأة ُمٜمٝمـ: شرأيت٘مـ أىمثر أهؾ ايمٛم٣مر

٘مكؾ ىم٤مًمك٧م: ُمك٤م ٟم٤مىمّمك٤مت اًمٕم شَملٛم٘مـ ٤م  ايمٔمُمغم، َم٣م رأي٦م َمـ ٞم٣مومِم٣مت فمٗمؾ وديـ أنمٙم٤م يمذي يمُ 

شؾمٜم٣مدة اَمرأسمكم زمُمٜم٣مدة رصمؾ، ومت٘م٧م إي٣مم ٓ سمِمقم»واًمديـ؟ ىم٤مل: 
(2 )

 . 

                                                                          

ٓ سمٗملقم ط: »ىمك٤مل: ىمك٤مل رؾمكقل اهلل  قمكـ أيب هريكرة  (،268وُمًٚمؿ   (،5747عم٤م رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

لايم٣ًمفم٥م ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس َمـ َمٕمرهب٣م، هم١مذا ؿمٙمٔم٦م ورآه٣م ايم ًً ٣م ٛم٣مس آَمٛملقا أمجٔملقن، وذيملؽ ضملكم ٓ يٛمٖملع ٞمٖم

( 33/ص: 3 ج –ًمٚمِمٞم: حمٛمد اًمّمك٤مًمص اًمٕمثٞمٛمكلم  شذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»، صمؿ ىمرأ أي٦م. اٟمٔمر شإيامهن٣م

 .2528دار اسمـ اجلقزي. اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  .ط

 .( :8ُمًٚمؿ  رواه ( 1)
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 بعض َهفسات ايرْٛب 
َم٣م َمـ رء يِملٝم٤م اظمل٠مَمـ ضمتلك ايمُملقىم٥م »ي٘مقل:  ط اهللؾمٛمٕم٧م رؾمقل  فمـ فم٣م ُم٥م وم٣ميم٦م:

شسمِمٝمٌف إٓ ىمت٤م اهلل يمف هب٣م ضمًٛم٥م أو ضمْم٦م فمٛمف هب٣م طمْمٝمئ٥م
(1 )

. 

٤م َم٣م يِمٝم٤م اظم٠مَمـ َمـ وَصل» يٗمقل: ط٣م رؽمقل اهلل أهنام ؽمٚمٔم وفمـ أيب ؽمٔمٝمد وأيب هريرة 

شر زمف َمـ ؽمٝمئ٣مسمفف إٓ ىمٖم  هيٚم   وٓ ٞمِم٤م وٓ ؽمٗمؿ وٓ ضمزن ضمتك اهلؿ  
(2 )

.  

 بعض أٚقات االضتػفاز 
.[27آل فمٚمران:] ﴾ٺ ٿ ٿ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ووم٦م ايمًحر

إذا سمٔم٣مر ايمرصمؾ َمـ ايمٙمٝمؾ:

شأومرب َم٣م ي٘مقن ايمٔمٌد َمـ رزمف وهق ؽم٣مصمد» دم ايمِمالة:
(3 )

 .

شنمٖمر يمف :٣مضمكم يًٚمع اظم٠مذن: روٝم٦م زم٣مهلل رزم   َمـ وم٣مل» زمٔمد ايمٛمداء:
(4 )

 .

يًٌلط يلده و إن اهلل يًٌط يده زم٣ميمٙمٝملؾ يمٝمتلقب َمزلء ايمٛمٜمل٣مر» :حلدي٨م :دم ىمؾ ووم٦م يمٙمٚمزء

شك سمْمٙمع ايمُمٚمس َمـ َمٕمرهب٣مزم٣ميمٛمٜم٣مر يمٝمتقب َمزء ايمٙمٝمؾ ضمت
(5 )

 .

 املػفس٠ أضباب
: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سم٤مإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف وُمققمقد سمف ُم٠مُمقر اًمدقم٤مء نوم٢م اًمرضم٤مء ُمع اًمدقم٤مء :إول ايم٤ًٌم

  .[60:نم٣مهمر] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

شايمٔمٌل٣مدة هق ايمدفم٣مء» :وم٣مل ط ايمٛمٌك فمـ زمُمغم زمـ ايمٛمٔمامن فمـ إرزمٔم٥م ايمًٛمـ وذم
(6 )

 هكذه شمكال صمكؿ .
                                                                          

 .( 3683، وُمًٚمؿ  شاعمرض ةُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مر» :سم٤مب( 428رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمكرض أو طمكزن أو ٟمحكق » :سم٤مب( 3684وُمًٚمؿ   (،6429رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م

 .قمـ أيب هريرة ( 593رواه ُمًٚمؿ  ( 3)

 .قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص( 497رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 .( قمـ أيب ُمقؾمك :386رواه ُمًٚمؿ  ( 5)

طمدي٨م طمًـ صحٞمص واًمٜمًك٤مئل واسمكـ ُم٤مضمكف  :داود واًمؽمُمذي واًمٚمٗمظ ًمف وىم٤ملأسمق أمحد وواه ر صحٝمح:( 6)

. وصككححف إًمٌكك٤م) ذم صككحٞمص أيب داود صككحٞمص اإلؾمككٜم٤مد :واسمككـ طمٌكك٤من ذم صككحٞمحف واحلكك٤ميمؿ وىمكك٤مل

. ( 825وإدب اعمٗمككرد   (،4:39 ُم٤مضمككف  وصككحٞمص اسمككـ (،3:79، وصككحٞمص اًمؽمُمككذي  (:258 

 .( 2738وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  
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 .أي٦م

، اجلٜم٦م ودظمقًمف اًمٜم٤مر ُمـ يم٤مًمٜمج٤مة ذًمؽ يًتٚمزم وُم٤م ذٟمقسمف ُمٖمٗمرة رسمف اًمٕمٌد ي٠ًمل ُم٤م أهؿ وُمـ

شٞمدٞمدن ضمقهل٣م» :ط اًمٜمٌك ىم٤مل وىمد
(1 )

 .اًمٜم٤مر ُمـ واًمٜمج٤مة اجلٜم٦م ؾم١مال طمقل :يٕمٜمك

 .ُمٜمٝم٤م ؾمتٕم٤مذةآ إمم سومتٝم٤م إٓ اًمٜم٤مر ومذيمرت دقمقة مم قمرو٧م ُم٤م :اخلقٓٞمك َمًٙمؿ أزمق ووم٣مل

ًٌ  أذٟم٥م إذا اًمٕمٌد أن :اظمٕمٖمرة أؽم٣ٌمب أفمٓمؿ َمـ  .اهلل ُمـ ٓإ ُمٖمٗمرشمف يرضمص مل ٤مذٟم

 .ًمٚمٛمٖمٗمرة ُمقضم٥م شمٕم٤ممم اهلل رضم٤مء ُمع سم٤معمٖمٗمرة ٤مءسم٤مًمدقم وم٤مإلحل٤مح طم٤مل وسمٙمؾ

شأٞم٣م فمٛمد ـمـ فمٌدي يب همٙمٝمٓمـ يب َم٣م ؾم٣مء» :يٗمقل سمٔم٣ملم واهلل
(2 )

 إٓ زم٣مهلل سمٓمٛمقا همال» رواي٦م ورم ،

 .شاطمغمً 

ي٣م رب إين أذٞم٦ٌم  :٣م همٗم٣ملا أص٣مب ذٞمًٌ إن فمًٌد » يٗمقل: طأٞمف ؽمٚمع رؽمقل اهلل  فمـ أيب هريرة 

 ًٌ ويٟمطمذ زمف همٕمٖمر يمف شمؿ َم٘م٧م َمل٣م ؾمل٣مء اهلل  ٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤مؿ فمٌدي أن يمف رزم  فمٙم :٣م هم٣منمٖمره همٗم٣مل يمف رزمفذٞم

ًٌل٣م آطمر ورزمام وم٣مل شمؿ أذٞم٤م ذٞمًٌ شمؿ أص٣مب ذٞمًٌ  ومل٣مل  ٣م آطملر همل٣منمٖمره رم٣م آطمر همٗم٣مل ي٣م رب إين أذٞم٦ٌم ذٞم

ًٌلفمٙمؿ فمٌدي أن يمف رزم   :رزمف ٣م آطملر ٣م يٕمٖمر ايمذٞم٤م ويٟمطمذ زمف همٕمٖمر يمف شمؿ َم٘م٧م َم٣م ؾم٣مء اهلل شمؿ أص٣مب ذٞم

ًٌ  :٣م آطمر همٗم٣مل ي٣م ربل شمؿ أذٞم٤م ذٞمًٌ ورزمام وم٣م ٣م فمٙمؿ فمٌدي أن يمف رزم   :٣م هم٣منمٖمره رم همٗم٣مل رزمفإين أذٞم٦ٌم ذٞم

شنمٖمرت يمٔمٌدي همٙمٝمٔمٚمؾ َم٣م ؾم٣مء :يٕمٖمر ايمذٞم٤م ويٟمطمذ زمف همٗم٣مل رزمف
(3 )

. 

 سمٕمدم اعم٘مرون آؾمتٖمٗم٤مر ُمراده أن واًمٔم٤مهر اؾمتٖمٗمر أذٟم٥م يمٚمام احل٤مل هذا قمغم ُم٤مدام :واظمٔمٛمك

 .اإلسار

 .شؽمتٕمٖم٣مرآ ايمذٞمقب دواء وإن دواء، داء يم٘مؾ إن» :٣مَمرهمقفمً  ذر   أزمك وفمـ

 دواؤيمكؿ وأُمك٤م وم٤مًمذٟمقب، داؤيمؿ وم٠مُم٤م ودوائٙمؿ دائٙمؿ قمغم يدًمٙمؿ نآاًم٘مر هذا إن :ومت٣مدة وم٣مل

 .ؾمتٖمٗم٤مروم٤مٓ

ًٌ  أذٟم٥م إذا اًمٕمٌد أن :اعمٖمٗمرة أؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ومٛمـ  ٓ أٟمكف ويٕمٚمكؿ رسمف همػم ُمـ ُمٖمٗمرشمف يرج مل ٤مذٟم

 .همػمه ٤مهب وي٠مظمذ اًمذٟمقب يٖمٗمر
                                                                          

قمـ أيب هريرة. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب ُم٤مضمف  سمق داود قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واسمـرواه أ صحٝمح:( 2)

 .( 4274  صحٞمص اجل٤مُمعو (،21: ُم٤مضمف  واسمـ (،8:3داود  

 .( 5427 صحٞمص اجل٤مُمع صححف إًم٤ٌم) ذم و رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم. صحٝمح:( 1)

ـ اًمكذٟمقب وإن شمٙمكررت اًمكذٟمقب ىمٌكقل اًمتقسمك٦م ُمك» :سمك٤مب( 3869 وُمًكٚمؿ  (،8179 رواه اًمٌخ٤مري ( 3)

 .شواًمتقسم٦م
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 ورصملقسمٛمك دفملقسمٛمك َم٣م إٞمؽ»وضمؾ:  قمز وىمقًمف ُمٜمٝم٤م أقمٔمؿ اهلل قمٗمق ٧مٛمَ ٔمُ قمَ  وإن اًمٕمٌد ذٟمقب

 شزم٣ملمأُ  وٓ َمٛمؽ ىم٣من َم٣م يمؽ نمٖمرت
(1 )

 ذًمكؽ ليٕم٤مفمٛمٜم وٓ وظمٓم٤مي٤مك ذٟمقسمؽ يمثرة قمغم ليٕمٜم. 

 .ؾمتٙمثرهأ وٓ

 ٣مـمٚملفيتٔم ٓ اهلل همل١من ايمرنمٌل٥م، همٙملٝمٔمٓمؿ أضملد دفمل٣م إذا» :ومل٣مل ط ايمٛمٌك فمـ وفمـ أيب هريرة 

شءر
(2 )

 صٖمػمة ومٝمك وأقمٔمؿ، ُمٜمٝم٤م أقمٔمؿ وُمٖمٗمرشمف اهلل قمٗمق وم٢من قمٔمٛم٧م وإن اًمٕمٌد ومذٟمقب .

 : سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل اعمٕمٜمك هذا ورم .وُمٖمٗمرشمف اهلل قمٗمق ضمٜم٥م رم

 فمٖمللللللق ايمللللللذٞم٤م ىمثللللللغم يلللللل٣م

 

 أىمللللللللػم ذٞمٌللللللللؽ َمللللللللـ اهلل 

 إؾمللللللللٝم٣مء أفمٓمللللللللؿ ذٞمٌللللللللؽ 

 

 سمٕمٖملللللللر اهلل فمٖملللللللق صم٣مٞمللللللل٤م ذم 

  :آطمر ووم٣مل 

 ىَمثللللَرةً  ُٞمللللقزمِكذُ  فَمُٓمَٚملللل٦م إِن َرب   َيلللل٣م

 

 َأفمَٓملللؿُ  فَمٖملللَقكَ  زمِلللَٟمن   فَمٙمِٚمللل٦ُم  هَمَٙمَٗملللد

ـٌ  إِٓ   َيرصُملللللقكَ  َٓ  ىَمللللل٣منَ  إِن  للللل ًِ  حُم

 

 اظمُجلللِرمُ  َويرصملللق َيلللدفُمق ايم لللِذى هَمَٚملللـ

صَملللل٣م إِٓ   َوؽِمللللٝمَٙم٥مٌ  إيَِمٝمللللَؽ  لِم  ََملللل٣م   ايمر 

 

  َُمًللللٙمؿُ  إِٞم للللك شُمللللؿ   فَمٖمللللِقكَ  َومَجِٝمللللُؾ 

. اًمًكح٤مب وهكق اًمٕمٜمك٤من وسمٚمٖمك٧م اًمذٟمقب ٧مٛمَ ٔمُ قمَ  قوًم آؾمتٖمٗم٤مر :يمٙمٚمٕمٖمرة ايمث٣مٞمك ايم٤ًٌم  

 .ُمٜمٝم٤م اًمٌٍم إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م :وىمٞمؾ

 شمؿ وإرض ايمًامء زمكم َم٣م طمْم٣مي٣مىمؿ زمٙمٕم٦م ضمتك أطمْمٟمسمؿ يمق»: طىم٤مل  :وم٣مل فمـ أيب هريرة 

شيم٘مؿ يمٕمٖمر اهلل اؽمتٕمٖمرسمؿ
(3 )

. 

 .ه٤مؽمؾم ُمع اًمذٟمقب ذ وىم٤مي٦م :هك واعمٖمٗمرة اعمٖمٗمرة، ـمٚم٥م: وآؾمتٖمٗم٤مر :آؽمتٕمٖم٣مر َمٔمٛمك

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ﴿: شمٕمك٤ممم يم٘مقًمكف .سمف ُمر٠مي ومت٤مرة، آؾمتٖمٗم٤مر ذيمر اًم٘مرآن رم رَ ثُ يمَ  وىمد

  .[3:هقد] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: وىمقًمف ،[10:اظمزَمؾ] ﴾ھ

 .[27:فمٚمران آل] ﴾ٺ ٿ ٿ ﴿ :سمٔم٣ملم ىمٗمقيمف أهٙمف يٚمدح وسم٣مرة

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :سمٔملل٣ملم وومقيمللف

                                                                          

قمـ أٟمكس سمكـ ُم٤مًمكؽ. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ، صحٞمص طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل اًمؽمُمذى رواه ضمًـ:( 2)

 .( 238واًمّمحٞمح٦م   (،3447اعمِمٙم٤مة   (،5449اجل٤مُمع  

 .شإن ؿمئ٧م :اًمٕمزم سم٤مًمدقم٤مء وٓ ي٘مؾ» :سم٤مب( :378رواه ُمًٚمؿ  ( 1)

 وصحٞمص ؾمٜمـ اسمكـ (،6346ضمٞمد. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع  سم٢مؾمٜم٤مد ُم٤مضمف  رواه اسمـ صحٝمح:( 3)

 .( 2:62واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (،5359 ُم٤مضمف 
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  .[235:فمٚمران آل] ﴾چ چ چ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: شمٕمك٤ممم يم٘مقًمكف اؾمتٖمٗمره عمـ يٖمٗمر اهلل أن يذيمر وشم٤مرة

 .[220:ايمٛم٣ًمء] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 : زم٣ميمتقزم٥م يٗمرن آؽمتٕمٖم٣مر

 اعمٖمٗمكرة ـمٚمك٥م قمكـ قمٌك٤مرة طمٞمٜمئكذٍ  آؾمتٖمٗم٤مر ومٞمٙمقن اًمتقسم٦م سمذيمر ؾمتٖمٗم٤مرآ ي٘مرن ُم٤م اويمثػمً 

 .سم٤مًمٚم٤ًمن

 ويرشمك٥م ؾمكتٖمٗم٤مرآ يٗمرد وشم٤مرة واجلقارح سم٤مًم٘مٚمقب اًمذٟمقب قمـ اإلىمالع قمـ قم٤ٌمرة :وايمتقزم٥م

 .أؿمٌٝمف وُم٤م احلدي٨م ذيمر يمام اعمٖمٗمرة قمٚمٞمف

 .سم٤مًمتقسم٦م اعم٘مؽمن ؾمتٖمٗم٤مرآ سمف ريدأُ  ٟمفإ :ىمٞمؾ ومٚمق

 قمكدم ُمكـ قمٛمكران آل آيك٦م ذم يمرذُ  سمام شم٘مٞمد ُمٓمٚم٘م٦م اعمٗمردة يمٚمٝم٤م ؾمتٖمٗم٤مرآ ٟمّمقص إن :وىمٞمؾ

 .اإلسار

 اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص ومتحٛمؾ ومٕمٚمف قمغم يٍما  ومل ذٟمقسمف ُمـ اؾمتٖمٗمر عمـ سم٤معمٖمٗمرة ومٞمٝم٤م وقمد اهلل وم٢من

 .اًم٘مٞمد هذا قمغم يمٚمٝم٤م آؾمتٖمٗم٤مر رم

 ؾمك٤مئر طمٙمكؿ طمٙمٛمكف ومٞمٙمقن ودقم٤مئٝم٤م ًمٚمٛمٖمٗمرة ُمٜمف ـمٚم٥م شرم انمٖمر ايمٙمٜمؿ» :ايمٗم٣م ؾ ومقل وجمرد

 أو سم٤مًمكذٟمقب ُمٜمٙمنك ىمٚمك٥م قمكـ ظمرج إذا ؾمٞمام وٓ ًمّم٤مطمٌف، وهمٗمر أضم٤مسمف اهلل ؿم٤مء وم٢من اًمدقم٤مء

 .اًمّمٚمقات وأدسم٤مر ٕؾمح٤مريم٤م اإلضم٤مسم٦م ؾم٤مقم٤مت ُمـ ؾم٤مقم٦م ص٤مدف

 ومٞمٝم٤م درُّ يَ  ٓ ؾم٤مقم٤مت هلل وم٢من. مم اهمٗمر اًمٚمٝمؿ ًم٤ًمٟمؽ قمقد لسمٜم ي٤م :ٓزمٛمف وم٣مل أٞمف يمٗمامن فمـ ويروى

 .ؾم٤مئاًل 

 وذم ـمككرىمٙمؿ، وذم ُمقائككديمؿ، وقمككغم سمٞمككقشمٙمؿ، ذم آؾمككتٖمٗم٤مر ُمككـ أيمثككروا :احلًللـ ووملل٣مل

 .ٗمرةاعمٖم شمٜمزل ُمتك شمدرون ُم٤م وم٢مٟمٙمؿ يمٜمتؿ وأيٜمام جم٤مًمًٙمؿ، وذم أؾمقاىمٙمؿ،

 :ايمتقضمٝمد ايمث٣ميم٧م ايم٤ًٌم

 .اعمٖمٗمرة أؾم٤ٌمب سم٠مقمٔمؿ أشمك وم٘مد سمف ضم٤مء وُمـ اعمٖمٗمرة، وم٘مد وم٘مده ومٛمـ إقمٔمؿ اًم٥ًٌم وهق

 ضمك٤مء ومٛمكـ. [18:ايمٛمًل٣مء] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ :سمٔم٣ملم وم٣مل

 ُمٖمٗمكرة، سم٘مراهبك٤م اهلل ًم٘مٞمكف ظمٓم٤ميك٤م ُمأله٤م ي٘م٤مرب ُم٤م أو ُمٚم١مه٤م وهق إرض، سم٘مراب اًمتقطمٞمد ُمع

 ٓ أن قم٤مىمٌتكف يم٤من صمؿ سمذٟمقسمف أظمذه ؿم٤مء وإن ًمف، همٗمر ؿم٤مء وم٢من وضمؾ، قمز اهلل ُمِمٞمئ٦م ُمع هذا ًمٙمـ

 يٚم٘مكك يمكام اًمٜمك٤مر ذم ٚم٘مككيُ  ٓ اعمقطمد: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل .اجلٜم٦م يدظمؾ صمؿ ُمٜمٝم٤م خيرج سمؾ اًمٜم٤مر رم خيٚمد
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 .اًمٙمٗم٤مر يٌ٘مك يمام ومٞمٝم٤م يٌ٘مك وٓ اًمٙمٗم٤مر،

 :ايمذٞمقب َمٕمٖمرة يقصم٤م ايمتقضمٝمد حتٗمٝمؼ

 أو وضمقارطمكف، وًمًك٤مٟمف سم٘مٚمٌكف يمٚمٝمك٤م سمنموـمف وىم٤مم ومٞمف هلل وإظمالصف ٕمٌداًم شمقطمٞمد ؾٛمُ يمَ  وم٢من

 اًمٜم٤مر دظمقل ُمـ وُمٜمٕمف يمٚمٝم٤م اًمذٟمقب ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ُمٖمٗمرة ذًمؽ أوضم٥م اعمقت قمٜمد وًم٤ًمٟمف سم٘مٚمٌف

ًٓ  وشمٕمٔمكٞماًم  حم٦ٌم اهلل ؾمقى ُم٤م يمؾ ُمٜمف أظمرضم٧م ىمٚمٌف اًمتقطمٞمد سمٙمٚمٛم٦م حت٘مؼ ومٛمـ .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  وإضمكال

 .وشمقيماًل  ورضم٤مء وظمِمٞم٦م وُمٝم٤مسم٦م

ىمك٤مل  يمكام طمًٜم٤مت ىمٚمٌتٝم٤م ورسمام اًمٌحر زسمد ُمثؾ يم٤مٟم٧م وًمق يمٚمٝم٤م وظمٓم٤مي٤مه ذٟمقسمف حترق طمٞمٜمئذٍ و

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ :شمٕمككككك٤ممم

 .[70ايمٖمروم٣من:] ﴾ڍ ڍ

 ًم٘مٚمٌٝم٤م واخلٓم٤مي٤م اًمذٟمقب ضم٤ٌمل قمغم ذرة ُمٜمف ووع ومٚمق إقمٔمؿ اإليمًػم هق اًمتقطمٞمد هذا وم٢من

طمًٜم٤مت
(1 )

. 

 أدب االضتػفاز -1

ٓ يٗمقيمـ أضمدىمؿ: ايمٙمٜمؿ انمٖملر رم إن ؾملئ٦م، يمٝمٔملزم » وم٣مل: طأن رؽمقل اهلل  هريرة  فمـ أيب

شاظمًٟميم٥م، هم١مٞمف ٓ َمًت٘مره يمف
(2 )

. 

 فطٌ ايٓدّ ٚاالضتػفاز بعد املعص١ٝ -2

  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ وم٣مل سمٔم٣ملم:

 .[220ايمٛم٣ًمء:]

همع ايمٗمٙمؿ ؽم٦م ؽم٣مفم٣مت فمـ إن ص٣مضم٤م ايمُمامل يمغم»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  وم٣مل: َم٣مَم٥م فمـ أيب أُ 

شايمٔمٌد اظمًٙمؿ اظمخْمئ هم١من ٞمدم واؽمتٕمٖمر اهلل َمٛمٜم٣م أيمٗم٣مه٣م وإٓ ىمت٦ٌم واضمدة
(3 )

.  

 االضتػفاز أْٛاع أفطٌ

 يًك٠مل صمؿ، سمذٟمٌف قمؽمافسم٤مٓ كٜميثَ  صمؿ، رسمف قمغم سم٤مًمثٜم٤مء اًمٕمٌد يٌدأ أن :ؽمتٕمٖم٣مرآ أٞمقاع وأهمّمؾ
                                                                          

 سمـ رضم٥م احلٜمٌكم.اًمٚمح٤مومظ  شأؾم٤ٌمب اعمٖمٗمرة»( 2)

اًمٕمكزم سم٤مًمكدقم٤مء » :سمك٤مب( :378، وُمًٚمؿ  شًمٞمٕمزم اعم٠ًمًم٦م وم٢مٟمف ٓ ُمٙمره ًمف» :سم٤مب( :6:8رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .شوٓ ي٘مؾ إن ؿمئ٧م

 .( :231واًمّمحٞمح٦م   (،31:8وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع   رواه اًمٓمؼما) ذم اًمٙمٌػم ضمًـ:( 3)
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ؽملٝمد آؽملتٕمٖم٣مر أن يٗملقل » ىمك٤مل: طقمـ اًمٜمٌل  ؿمداد سمـ أوس طمدي٨م رم يمام .اعمٖمٗمرة اهلل

ايمٔمٌد: ايمٙمٜمؿ أٞم٦م ريب ٓ إيمف إٓ أٞم٦م طمٙمٗمتٛمل وأٞم٣م فمٌدك، وأٞم٣م فمعم فمٜمدك ووفملدك َمل٣م اؽملتْمٔم٦م، 

أفمقذ زمؽ َمـ ذ َم٣م صٛمٔم٦م، أزمقء يمؽ زمٛمٔمٚمتؽ فمقّم وأزمقء زمذٞمٌل، هم٣منمٖمر رم هم١مٞمف ٓ يٕمٖملر ايملذٞمقب 

ن يٚمز همٜمق َمـ أهؾ اجلٛمل٥م، وَملـ وم٣مهلل٣م إٓ أٞم٦م: َمـ وم٣مهل٣م دم ايمٛمٜم٣مر َمقومٛم٣ًم هب٣م همامت َمـ يقَمف ومٌؾ أ

شَمـ ايمٙمٝمؾ وهق َمقومـ هب٣م همامت ومٌؾ أن يِمٌح همٜمق َمـ أهؾ اجلٛم٥م
(1 )

. 

 دقمك٤مء قمٚمٛمٜمكك اهلل رؾمكقل يك٤م :ومل٣مل ايمِمديؼ زم٘مر أزم٣م أن فمٚمرو زمـ فمٌداهلل فمـ ايمِمحٝمحكم وذم

 أٞمل٦م إٓ ايملذٞمقب يٕمٖملر وٓ ا،ىمثلغمً  ـمٙملاًم  ٞمٖمزل ـمٙمٚم٦م إين ايمٙمٜمؿ :ومؾ» :ىم٤مل صالي ذم سمف أدقمق

شايمرضمٝمؿ ايمٕمٖمقر أٞم٦م إٞمؽ لوارمحٛم فمٛمدك َمـ َمٕمٖمرة رم هم٣منمٖمر
(2 )

. 

ؽملٌح٣من اهلل وزمحٚملده، »يٙمثر أن ي٘مقل ىمٌؾ ُمقشمف:  ط اهلليم٤من َرؾُمقل  وم٣ميم٦م: وفمـ فم٣م ُم٥م 

شأؽمتٕمٖمر اهلل وأسمقب إيمٝمف
(3 )

. 

 رب انمٖمر رم وسم٤م فملقّم »ذم اعمجٚمس ُم٤مئ٦م ُمرة  ط اهلليمٜم٤م ٟمٕمد ًمَرؾُمقل  وم٣مل: وفمـ ازمـ فمٚمر 

شإٞمؽ أٞم٦م ايمتقاب ايمرضمٝمؿ
(4 )

 . 

ىمك٤مل : ىمك٤مل ططمدصمٜمل أيب قمـ ضمدي أٟمكف ؾمكٛمع اًمٜمٌكل  :وم٣مل وفمـ زمالل زمـ ي٣ًمر زمـ زيد 

نمٖملرت ذٞمقزملف  أؽمتٕمٖمر اهلل ايمذي ٓ إيمف إٓ هق احلل ايمٗمٝمقم وأسمقب إيمٝمف، :َمـ وم٣مل» :ط اهللَرؾُمقل 

شوإن ىم٣من ومد همّر َمـ ايمزضمػ
(5 )

 . 

 فطٌ َٔ عٌُ ض١٦ٝ فأتبعٗا سط١ٓ -3
 .[221هقد:] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿ ٣مل اهلل سمٔم٣ملم:وم

وم٠مظمؼمه وم٠مٟمزل اهلل  ط أص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م وم٠مشمك اًمٜمٌل إن رضماًل » :ومل٣مل وفمـ ازمـ َمًٔمقد 
                                                                          

 أىمر وأقمؽمف. أسمقء ُمٕمٜم٤مه:( 6:58اًمٌخ٤مري  رواه ( 2)

، واعمِمككٙم٤مة شظمٗمككض اًمّمككقت سم٤مًمككذيمر اؾمككتح٤ٌمب» :سمكك٤مب( 3816وُمًككٚمؿ   (،7:64اًمٌخكك٤مري   رواه( 1)

 :53). 

ُم٤م ي٘مك٤مل ذم اًمريمكقع » :سم٤مب( 595وُمًٚمؿ  ، شواًمدقم٤مء ذم اًمًجقد اًمتًٌٞمص» :سم٤مب( 895رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

 .شواًمًجقد

صكحٞمص أيب داود  وصكححف إًمٌك٤م) ذم .طمدي٨م طمًـ صحٞمص :أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤ملرواه  صحٝمح:( 1)

 .( 738وإدب اعمٗمرد   (،2627 

وصححف  وُمًٚمؿ.طمدي٨م صحٞمص قمغم ذط اًمٌخ٤مري  :واحل٤ميمؿ وىم٤ملأسمق داود واًمؽمُمذي رواه  صحٝمح:( 5)

 .( 4688وصحٞمص ضم٤مُمع اًمؽمُمذي   (،2628صحٞمص ؾمٜمـ أيب داود  إًم٤ٌم) ذم 
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 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿ :شمٕمككك٤ممم

ظمـ فمٚملؾ هبل٣م َملـ » :وذم رواي٦م .شجلٚمٝمع أَمتل ىمٙمٜمؿ» :؟ ىم٤ملي٤م رؾمقل اهلل أزم هذا :وم٘م٤مل اًمرضمؾ

شتلأَم
(1 )

. 

كحت٧م ؿمجرة وم٠مظمذ همّمكٜمً  يمٜم٧م ُمع ؾمٚمامن  :وفمـ أيب فمثامن وم٣مل ًً ه طمتكك ٤م ومٝمكزا ٤م ُمٜمٝمك٤م ي٤مسم

هٙمذا ومٕمكؾ يب  :ىم٤مل ؟ومل شمٗمٕمٚمف :ىمٚم٧م؟ ي٤م أسم٤م قمثامن أٓ شم٠ًمًمٜمل مل أومٕمؾ هذا :ورىمف صمؿ ىم٤مل حت٤متا 

ًً وأٟم٤م ُمٕمف حت٧م ؿمجرة وأظمذ ُمٜمٝم٤م همّمٜمً  طرؾمقل اهلل  ٣م يل» :وم٘مك٤مل ٤م ومٝمزه طمتك حت٤مت ورىمف٤م ي٤مسم

إن اظمًٙمؿ إذا سمقوٟم همٟمضمًـ ايمقولقء شملؿ » :ومل شمٗمٕمٚمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ش؟ؽمٙمامن أٓ سمًٟميمٛمل مل أهمٔمؾ هذا

ہ ھ ھ ھ ﴿» :وىمك٤مل شصعم ايمِمٙمقات اخلٚمس حت٣مسم٦م طمْم٣مي٣مه ىمام حت٣مت هذا ايملقر 

ش﴾ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
(2 )

 . 

ؿ ئمٚملؾ إن َمثؾ ايملذي ئمٚملؾ ايمًلٝمئ٣مت شمل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل وفمـ فمٗم٥ٌم زمـ فم٣مَمر 

احلًٛم٣مت ىمٚمثؾ رصمؾ ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف درع وٝمٗم٥م ومد طمٛمٗمتف شمؿ فمٚمؾ ضمًٛم٥م هم٣مٞمٖم٘م٦م ضمٙمٗمل٥م شملؿ فمٚملؾ 

شإرض ضمًٛم٥م أطمرى هم٣مٞمٖم٘م٦م أطمرى ضمتك خترج إلم
(3 )

. 

 :ي٤م رؾمكقل اهلل أوصكٜمل ىمك٤مل :ا وم٘م٤ملأن ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ أراد ؾمٗمرً  :  وفمـ فمٌد اهلل زمـ فمٚمرو

إذا أؽملٟمت همٟمضمًلـ ويمٝمحًلـ » : زد) ىمك٤مليك٤م رؾمكقل اهلل :ىمك٤مل ش٣مافمٌد اهلل وٓ سمممك زملف ؾملٝمئً »

شطمٙمٗمؽ
(4 )

 . 

 شؽمت٥م أي٣مم شمؿ افمٗمؾ ي٣م أزم٣م ذر َم٣م يٗم٣مل يملؽ زمٔملد» وم٣مل: طأن ايمٛمٌل  فمـ أيب ذر وَمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ 

أوصٝمؽ زمتٗمقى اهلل دم ه أَمرك وفمالٞمٝمتلف وإذا أؽملٟمت همٟمضمًلـ وٓ » :ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًم٤ًمسمع ىم٤مل

شض أَم٣مٞم٥موإن ؽمٗمط ؽمقؿمؽ وٓ سمٗمٌؾمٝمًئ٣م  اسمًٟميمـ أضمًد 
(5 )

.   
                                                                          

ۓ ﮲ ﮳ ﴿ :ىمقًمكف شمٕمك٤ممم» :سمك٤مب( 3874سم٤مب اًمّمالة يمٗم٤مرة، وُمًكٚمؿ  ( 614رواه اًمٌخ٤مري  ( 2)

 .ش﴾﮴

ًمٌك٤م) . وطمًٜمف إرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼما) ورواة أمحد حمت٩م هبؿ ذم اًمّمحٞمص إٓ قمكم سمـ زيد :ضمًـ( 1)

 .( 474ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  

. وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اجل٤مُمع رواه أمحد واًمٓمؼما) سم٢مؾمٜم٤مديـ رواة أطمدمه٤م رواة اًمّمحٞمص صحٝمح:( 3)

 .( 4268صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،3965واًمّمحٞمح٦م   (،32:3 

ؽمهمٞمك٥م وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًم .صحٞمص اإلؾمٜم٤مد :رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىم٤ملضمًـ: ( 1)

 4269 ). 

 .( 4272. وطمًٜمف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص اًمؽمهمٞم٥م  أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد اهرو ضمًـ:( 5)
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 شإذا فمٚمٙم٦م ؽمٝمئ٥م همٟمسمٌٔمٜمل٣م ضمًلٛم٥م متحٜمل٣م» ي٤م رؾمقل اهلل أوصٜمل ىم٤مل: :ىمٚم٧م :وم٣مل وفمـ أيب ذر 

شهل أهمّمؾ احلًٛم٣مت» :ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل أُمـ احلًٜم٤مت ٓ إًمف إٓ اهلل :ىمٚم٧م :ىم٤مل
(1 )

 . 

دم  افمٌد اهلل ىمٟمٞمؽ سمراه وافملدد ٞمٖمًلؽ» :ي٤م رؾمقل اهلل أوصٜمل ىم٤مل :ىمٚم٧م :وم٣مل وفمـ َمٔم٣مذ  

اظمقسمك واذىمر اهلل فمٛمد ىمؾ ضمجر وفمٛمد ىمؾ ؾمجر وإذا فمٚمٙم٦م ؽملٝمئ٥م هم٣مفمٚملؾ زمجٛمٌٜمل٣م ضمًلٛم٥م ايمنل 

شزم٣ميمن وايمٔمالٞمٝم٥م زم٣ميمٔمالٞمٝم٥م
(2 )

.  

 صلٕم٣مر فمٙمٝملف افمرولقا: همٝمٗمل٣مل ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم زم٣ميمرصمؾ ي٠مسمك» :وم٣مل ط ايمٛمٌل فمـ  ذر أيب وفمـ

 ٓ َمٗملر وهق وىمذا، ىمذا يقم فمٚمٙم٦م: همٝمٗم٣مل ىم٣ٌمره٣م، فمٛمف وسمٛمحك ذٞمقزمف صٕم٣مر فمٙمٝمف همتٔمرض ذٞمقزمف،

 ذٞملقب رم أيلـ: همٝمٗمقل ضمًٛم٥م، فمٚمٙمٜم٣م ؽمٝمئ٥م ىمؾ َم٘م٣من أفمْمقه: همٝمٗم٣مل ايم٘م٣ٌمر، َمـ َمُمٖمؼ وهق يٛم٘مر،

ٟمقاضمذه سمدت طمتك وحؽ ط اهلل رؾمقل رأي٧م ومٚم٘مد:ذر أسمق ىم٤مل شه٣مهٛم٣م؟ أراه٣م َم٣م
(3 )

.   

 وهق  ؿمٞمًئ٤م قمٚمٞمف  شمٕمرض  اًمتل  ذٟمقسمف  صٖم٤مر  ُمـ  يٜمٙمر  ٓ  ُم٘مر    وهق  اًمرضمؾ  ذًمؽ  طم٤مل  إمم  اٟمٔمر

 اًمٙم٤ٌمر،  شمٔمٝمر  أن  خيِمك  ٕٟمف  اإلىمرار  ىؾمقؿمٞمًئ٤م  يذيمر  وٓ  ؿٚمٙميت  ٓ  وهق ذٟمقسمف، يم٤ٌمر ُمـ ُمِمٗمؼ

 ذًمؽ  قمٜمد  طمًٜم٦م،  ؾمٞمئ٦م  يمؾ  ُمٙم٤من  ًمٞمٕمٓمك  اًمٕم٤معملم  رب  اهلل  رمح٦م  وضم٤مءت  قمٚمٞمف  اهلل  ؾمؽمه٤م  ومٚمام

 ُمـ  ط   اًمٜمٌل  ومْمحؽ  طمًٜم٤مت،  إظمرى  هل  ًمتٌدل  اًمثقاب  راضمًٞم٤م  ذٟمقسمف  يم٤ٌمر  قمـ  ؾم٠مل  وم٘مط

 شمزداد  طمتك  ـمٚمٌٝم٤م  اًمٙم٤ٌمر،  ُمـ  ٟمٗمًف  قمغم  ُمِمٗمً٘م٤م  يم٤من  أن  سمٕمد  رسمف،  رمح٦م  ذم  اًمٕمٌد  ذًمؽ  ـمٛمع

 شمذه٥م  اًمٜمّمقح  وم٤مًمتقسم٦م. وإطم٤ًمٟمف  ويمرُمف  سمٕمٗمقه  طمًٜم٤مت  اًمًٞمئ٤مت  سمدل  اًمذي  ومًٌح٤من  طمًٜم٤مشمف

 شمٕم٤ممم  اهلل  وجيٕمٚمٝم٤م  طمًٜم٤مت،  إمم  اًمًٞمئ٤مت  شمتٌدل  سمؾ  ويمرُمف  وقمٗمقه  اهلل  سمٗمْمؾ ومتحقه٤م اًمًٞمئ٤مت

٤ًٌم اًمتقسم٦م وُمٜمزًم٦م وذف ومْمؾ قمغم يدل وهذا قم٤ٌمده، اهلل وقمد ًمتلا اجلٜم٦م دظمقل ذم ؾمٌ
 (4 )

. 

 فطٌ اضتػفاز ايٛيد يٛايدٙ ٚدعا٥٘ ي٘ -4

إن اهلل فمز وصمؾ يمغمهمع ايمدرصمل٥م يمٙمٔمٌلد ايمِمل٣ميمح دم » وم٣مل: طأن َرؽُمقل اهلل  وفمـ أيب هريرة 

شزم٣مؽمتٕمٖم٣مر ويمدك يمؽ :؟ همٝمٗمقلرم هذه كأٞم ي٣م رب   :اجلٛم٥م همٝمٗمقل
(5 )

.  
                                                                          

وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  .رواه أمحد قمـ ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م قمـ سمٕمكض أؿمكٞم٤مظمف قمٜمكف صحٝمح:( 2)

  .( 2484واًمّمحٞمح٦م   (،4273وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،7:1 

. وطمًكٜمف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص ٤م سملم أيب ؾمكٚمٛم٦م وُمٕمك٤مذأن ومٞمف اٟم٘مٓم٤مقمً سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد إٓ رواه اًمٓمؼما)  ضمًـ:( 1)

 .( :426وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   (،2586واًمّمحٞمح٦م   (،2151اجل٤مُمع  

 .شأدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م» :سم٤مب( 2:1  ُمًٚمؿ( 3)

 اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م واًمثالصمقن.( 518ًمٚمِمٞم: حمٛمد رزق ؾم٤مـمقر. جمٚم٦م اًمتقطمٞمد اًمٕمدد   شاًمتقسم٦م وومْمٚمٝم٤م»( 1)

واًمّمكحٞمح٦م  (،2728واًمٌٞمٝم٘مل. وصححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص اجلك٤مُمع  ُم٤مضمف  أمحد واسمـرواه  صحٝمح:( 5)
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 الضتػفاز يًُؤَٓني ٚاملؤَٓاتفطٌ ا -5

َملـ اؽملتٕمٖمر يمٙمٚمل٠مَمٛمكم ويمٙمٚم٠مَمٛمل٣مت » :طىم٤مل رؾمكقل اهلل  :وم٣ملزمـ ايمِم٣مَم٦م فمـ فم٣ٌمدة

شىمت٤م اهلل يمف زم٘مؾ َم٠مَمـ وَم٠مَمٛم٥م ضمًٛم٥م
(1 )

.   

.[12إزمراهٝمؿ: ] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

 فطٌ َٔ ضأٍ اهلل املػفس٠ بأمسا٥٘ احلط٢ٓ -6

اعمًجد وم٢مذا هق سمرضمؾ ىمد ىم٣م صالشمف وهق يتِمٝمد  طهلل دظمؾ رؾمقل ا :فمـ فمٌد اهلل زمـ زمريدة وم٣مل

ا أطمد أن شمٖمٗمر اًمٚمٝمؿ إ) أؾم٠مًمؽ ي٤م اهلل إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد ومل يٙمـ ًمف يمٗمقً  :وهق ي٘مقل

٤مصمالصمً  شٖمر يمف ومد نمٖمر يمفومد نمُ : »وم٘م٤مل :زم ذٟمقيب إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ىم٤مل
(2 )

.  

ًً  :وم٣مل وفمـ أٞمس  اًمٚمٝمكؿ إ)  :ذم اعمًكجد ورضمكؾ يّمككم وم٘مك٤مل طل ٤م ُمع اًمٜمٌيمٜم٧م ضم٤مًم

أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ احلٛمد ٓ إًمف إٓ أٟمك٧م احلٜمك٤من اعمٜمك٤من سمكديع اًمًكاموات وإرض يك٤م ذا اجلكالل 

فملل زملف دفم٣م اهلل زم٣مؽمٚمف إفمٓملؿ ايملذي إذا دُ »: طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  .. واإليمرام ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم أؾم٠مًمؽ

شئؾ زمف أفمْمكأصم٣مب وإذا ؽُم 
(3 )

.  

 فٛا٥د االضتػفاز

 .اآؾمتٖمٗم٤مر جيٚم٥م اًمٖمٞم٨م اعمدرار ًمٚمٛمًتٖمٗمريـ وجيٕمؾ هلؿ ضمٜم٤مت وجيٕمؾ هلؿ أهن٤مرً  -2

1-  ًٌ ٤م ذم إٟمٕم٤مم اهلل قمكز وضمكؾ قمكغم اعمًكتٖمٗمريـ سمك٤مًمرزق ُمكـ إُمكقال آؾمتٖمٗم٤مر يٙمقن ؾمٌ

واًمٌٜملم. 

وشمٞمًػم اًمرزق. شمًٝمٞمؾ اًمٓم٤مقم٤مت، ويمثرة اًمدقم٤مء، -3

زوال اًمقطمِم٦م اًمتل سملم اإلٟم٤ًمن وسملم اهلل. -1

عمًتٖمٗمر شمّمٖمر اًمدٟمٞم٤م ذم ىمٚمٌف. ا -5

                                                                          

 26:9 ). 

  .( 7137 صحٞمص اجل٤مُمع رواه اًمٓمؼما). وصححف إًم٤ٌم) ذم   :ضمًـ( 2)

 (،96:رواه أمحد وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛمك٦م، وصكححف إًمٌك٤م) ذم صكحٞمص أيب داود   :صحٞمص( 1)

 .( 2412اًمٜم٤ًمئل  وصحٞمص 

وصكحٞمص  (،25:6وصححف إًم٤ٌم) ذم صحٞمص أيب داود   رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف. :صحٞمص( 3)

 .( 33:1واعمِمٙم٤مة   (،4969 ُم٤مضمف  اسمـ
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اسمتٕم٤مد ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ قمٜمف. -6

جيد طمالوة اإليامن واًمٓم٤مقم٦م. -7

طمّمقل حم٦ٌم اهلل ًمف. -8

اًمزي٤مدة ذم اًمٕم٘مؾ واإليامن. -9

شمٞمًػم اًمرزق وذه٤مب اهلؿ واًمٖمؿ واحلزن. -20

إىم٤ٌمل اهلل قمغم اعمًتٖمٗمر وومرطمف سمتقسمتف. -22

سم٤مًمٌنمى ُمـ رسمف. وإذا ُم٤مت شمٚم٘متف اعمالئٙم٦م -21

إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤من اًمٜم٤مس ذم احلر واًمٕمرق، وهق ذم فمؾ اًمٕمرش. -23

إذا اٟمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ اعمقىمػ يم٤من اعمًتٖمٗمر ُمـ أهؾ اًمٞمٛملم ُمع أوًمٞم٤مء اهلل اعمت٘ملم. -21

حت٘مٞمؼ ـمٝم٤مرة اًمٗمرد واعمجتٛمع ُمـ إومٕم٤مل اًمًٞمئ٦م. -25

.( 2)دقم٤مء محٚم٦م قمرش رسمٜم٤م اًمٙمريؿ ًمف -26

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ًم٘مقًمككف شمٕمكك٤ممم:  ;إُمكك٤من ُمككـ اًمٕمككذاب -27

.[33إٞمٖم٣مل: ] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ

28-  ًٌ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ﴿ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم: ; ٤م ًمٚمٛمت٤مع احلًكـآؾمتٖمٗم٤مر ؾمٌ

. [3]هقد: ﴾﮳

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿ًم٘مقًمكف شمٕمك٤ممم:  ;ؾم٥ٌم اًم٘مقة ذم اجلًؿ -29

.[51]هقد: ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ًككٜم٤مت. ًم٘مقًمككف شمٕمكك٤ممم: شمٌككديؾ اًمًككٞمئ٤مت إمم طم -10

.[70]ايمٖمروم٣من:  ﴾ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 احلدٜح ايطعٝف
 ٚسهِ االستذاز ب٘ يف فطا٥ٌ األعُاٍ

مج٤مقمٝمؿ قمكغم إسمٕمد  إقماملؾاظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ىمٌقل احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم إطمٙم٤مم، وومْم٤مئ

 ء:قمغم صمالصم٦م آراقمدم ىمٌقل ؿمديد اًمْمٕمػ ومٞمٝم٤م 

   .اًمٗم٘مٝم٤مءاًمٜمقوي قمـ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمحدصملم وٟم٘مٚمف  :ٕمٛمؾ سمفاؾمتح٤ٌمب اًم إول:
                                                                          

 .( 3/413ط  ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙم٤مرم أظمالق اًمرؾمقل اًمٙمريؿ ( 2)



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 611 

اعمك٤مًمٙمل  ٕمكريب. وهق ىمقل ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف، واسمـ اًم٤مٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ُمٓمٚم٘مً  ايمث٣مين:

   .ًم٤ٌم) ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦مواظمت٤مره إ

 اًمتٗمّمٞمؾ، ومٞمجقز اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مئؾ آقمامل سمنموط صمالصم٦م وهل:  ايمث٣ميم٧م:

وهكذا اًمنمكط ، ا ومٞمخرج ُم٤م اٟمٗمرد سمف يمذاب أو ومك٤مطمش اًمٖمٚمكطأٓ يٙمقن اًمْمٕمػ ؿمديدً  -2

 .ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق اًمٕمالئل، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 .ومٞمخرج ُم٤م اظمؽمع سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ًمف أصؾ أصاًل أن يٙمقن ُمٜمدرضًم٤م حت٧م أصؾ قم٤مم  -1

٤م قمٚمٞمكف ذم واظمت٤مر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اًمقارد ذم احلدي٨م اًمْمكٕمٞمػ ُمٜمّمقًصك

ٓ جمرد ذيمر اًمثكقاب وهكذا اظمتٞمك٤مر ؿمكٞم: إ وٓ يزيد اًمْمٕمٞمػ اًمّمحٞمح٦م مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل  اًمًٜم٦م

  .وهق اًمّمحٞمص، إًم٤ٌم)و ؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمِم٤مـمٌلاإل

اًمٕمٛمؾ سمف قمغم اًم٘مكقل . وُم٤م مل ي٘مٚمف طمم اًمٜمٌل إأٓ يٕمت٘مد قمٜمد اًمٕمٛمؾ سمف صمٌقشمف ًمئال يٜم٥ًم  -3

ذهك٥م امم  .اًمثقاب أو ا٤مف ذًمؽ اًمٕم٘مك٤مب هق أن اًمٜمٗمس شمرضمق ذًمؽ: اًمراضمص ذم اًمنمط اًمث٤م)

 ؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦موؿمٞم: اإل، احل٤مومظ اسمـ طمجر، وهذا اًمتٗمّمٞمؾ اسمـ قمٌد اًمًالم واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

اًمِم٤مـمٌلو
(1 )

 .

٤م، ٓ ذم اًمْمكٕمٞمػ ٓ يٕمٛمكؾ سمكف ُمٓمٚمً٘مكيرى سمٕمض اعمح٘م٘ملم ُمكـ أهكؾ اًمٕمٚمكؿ أن احلكدي٨مو

يٕمٚمكؾ أصكح٤مب وضمٝم٦م هذا اًمرأي ٞم٥مواًمؽمهإطمٙم٤مم، وٓ ذم همػمه٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ واًمؽمهمٞم٥م

اًمْمٕمٞمػ إٟمام يٗمٞمد اًمٔمـ اعمرضمقح، واهلل قمز وضمؾ ىمد ذم اًمٔمـ ذم هذا اًمرأي ىمقهلؿ سم٠من احلدي٨م

 .[36يقٞمس: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ همػم ُم٤م آي٦م ُمـ يمت٤مسمف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

 أي٦م. [18يمٛمجؿ: ]ا ﴾ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿سمٔم٣ملم: لووم٣م

يمام أن ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُم٤م يٖمٜمكل ش هم١من ايمٓمـ أىمذب احلدي٧م ىمؿ وايمٓمـإي٣م» :ط ووم٣مل

 ػ.اًمْمٕمٞماعمًٚمؿ قمـ

 َٔ قاٍ بٗرا ايسأٟ
2-ىم٤مل اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس ;حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ إؾمح٤مق: وممـ طمٙمل قمٜمد اًمٙمالم ذم شمقصمٞمؼ حمٛمد

 .حيٞمك سمـ ُمٕملم:قمٜمف اًمتًقي٦م سملم إطمٙم٤مم وهمػمه٤م

1-ٌاًمٔم٤مهر ُمـ صكٜمٞمع; خ٤مرياإلُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًموؿمكدة  ،اًمٌخك٤مري ذم صكحٞمحف
                                                                          

 .( 9-8ديـ اًمدُمٞم٤مـمل. ص:  اٟمٔمر اعمتجر اًمراسمص ذم صمقاب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص ًمٚمح٤مومظ ذف اًم( 2)
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ُمذهٌف قمدم اًمٕمٛمؾ سم٤محلكدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م أنؿمٞمًئ٤م  وقمدم إظمراضمف ،ذـمف ذم اًمرواة

 .اًم٘م٤مؾمٛملوهق ُم٤م اؾمتٔمٝمره اًمِمٞم: مج٤مل اًمديـ ،اًمْمٕمٞمػ

3-ئمٝمر ُمـ شمِمٜمٞمٕمف ذم ُم٘مدُم٦م ;اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي صحٞمحف قمغم رواة اًمْمكٕمٞمػ

فم٤مهر ُم٤م ذيمره ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م و :٥مىم٤مل اسمـ رضم ٤مُمذهٌف قمدم آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ُمٓمٚم٘مً  أن

 .شمروى قمٜمف إطمٙم٤مميمت٤مسمف ي٘متع أٟمف ٓ يروي أطم٤مدي٨م اًمؽمهمٞم٥م إٓ قمٛمـ

1-روى اخلٓمٞم٥م ;احل٤مومظ أسمق زيمري٤م اًمٜمٞم٤ًمسمقرياًمٌٖمكدادي قمكـ أيب زيمريك٤م اًمٜمٞمًك٤مسمقري، 

 ططمتك يرويف صم٘م٦م قمـ صم٘م٦م طمتك يتٜم٤مهك اخلؼم إمم اًمٜمٌل  ط ٓ يٙمت٥م اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل :ىم٤مل

 ط وم٢مذا صم٧ٌم اخلكؼم قمكـ اًمٜمٌكل ،وٓ رضمؾ جمروح ،وٓ يٙمقن ومٞمٝمؿ رضمؾ جمٝمقل ،هبذه اًمّمٗم٦م

 .وشمرك خم٤مًمٗمتف هبذه اًمّمٗم٦م وضم٥م ىمٌقًمف واًمٕمٛمؾ سمف

 .زرقم٦م اًمرازيأسمق -5

6-أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي. 

ٓ حيكت٩م  :ؾمكٛمٕم٧م أيب وأسمك٤م زرقمك٦م ي٘مكقٓن :ؿطمك٤مشمىم٤مل اسمكـ أيب ;اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي -7

 .ويمذا أىمقل أٟم٤م ،سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مح اعمتّمٚم٦مسم٤معمراؾمٞمؾ وٓ شم٘مقم احلج٦م إٓ

8- يٗمٝمؿ ُمـ ;اسمـ طم٤ٌمن ُمك٤م روى اًمْمكٕمٞمػ وُمك٤م مل يكرو ذم  :شاعمجكروطملم»ىمقًمف ذم يمت٤مب

 .يٕمٛمؾ سمخؼم اًمْمٕمٞمػ وأن وضمقده يمٕمدُمفأٟمف ٓ ،احلٙمؿ ؾمٞم٤من

قم٤مب اإلُم٤مم اعمحكدث أسمكق ؾمكٚمٞمامن اخلٓمك٤ميب رمحكف اهلل قمكغم  ;اخلٓم٤ميبناإلُم٤مم أسمق ؾمٚمٞمام -9

واطمتجك٤مضمٝمؿ سم٤مٕطم٤مديك٨م اًمقاهٞمك٦م  ،متٞمٞمكزهؿ سمكلم صكحٞمص احلكدي٨م ووكٕمٞمٗمفاًمٗم٘مٝم٤مء قمدم

وهؿ أهؾ -وأُم٤م اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :شُمٕم٤ممل اًمًٜمـ»وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف  ،ًمٚمّمحٞمح٦مـمراطمٝمؿإو ،اًمْمٕمٞمٗم٦م

وٓ يٙمك٤مدون يٛمٞمكزون  ،إطم٤مديك٨م إٓ قمكغم أىمٚمكف وم٢من أيمثرهؿ ٓ يٕمرضمقن ُمكـ -واًمٜمٔمراًمٗم٘مف

وٓ يٕمٌك٠مون سمكام سمٚمٖمٝمكؿ أن حيتجكقا سمكف  ،وٓ يٕمرومكقن ضمٞمكده ُمكـ رديئكف ،ُمـ ؾم٘مٞمٛمفصحٞمحف

 ،وواومككؼ آراءهككؿ اًمتككل يٕمت٘مككدوهن٤م ،ظمّمككقُمٝمؿ إذا واومككؼ ُمككذاهٌٝمؿ اًمتككل يٜمتحٚمقهنكك٤مقمككغم

ع إذا يمك٤من ذًمكؽ واحلدي٨م اعمٜم٘مٓمك ،اصٓمٚمحقا قمغم ُمقاوٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ ذم ىمٌقل اخلؼم اًمْمٕمٞمػوىمد

ُمـ ومٙم٤من ذًمؽ وٚم٦م ،اؿمتٝمر قمٜمدهؿ وشمٕم٤مورشمف إًمًـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ُمـ همػم صم٧ٌم ومٞمف أو ي٘ملم سمفىمد

ُمكذاهٌٝمؿ ٙمكل قمكـ واطمكد ُمكـ رؤؾمك٤مءًمكق طُم  -ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مهؿ-وه١مٓء  ،٤م ومٞمفاًمرأي وهمٌٜمً 

 .وزقمامء ٟمحٚمٝمؿ ىمقل ي٘مقًمف سم٤مضمتٝم٤مد ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف ـمٚمٌقا اًمث٘م٦م واؾمتؼمؤا ًمف اًمٕمدة

20-  اخلك٤مُمس رء ٟم٘مكؾ يمكام : وىم٤مل ذم ؾمٞم٤مق صٗم٦م اًمٜم٘مؾ قمٜمد اعمًٚمٛملم ;سمـ طمزمأسمق حمٛمد
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قمـ صم٘مك٦م طمتكك يٌٚمكغ إمم اًمٜمٌكل أو صم٘م٦م ،أو يم٤موم٦م قمـ يم٤موم٦م ،ذيمرٟم٤م إُم٤م سمٜم٘مؾ أهؾ اعمنمق واعمٖمرب

ي٘مقل سمكف  -٤مأيًْم –ومٝمذا  ،أو همٗمٚم٦م أو جمٝمقل احل٤مل٤م سمٙمذب جمروطًم إٓ أن ذم اًمٓمريؼ رضماًل  ،ط

 .وٓ إظمذ سمٌمء ُمٜمف ،اًم٘مقل سمف وٓ شمّمدي٘مفوٓ حيؾ قمٜمدٟم٤م ،اعمًٚمٛملم سمٕمض

22- اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـٟمٕمك اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمكريب قمكغم احلك٤مرث سمكـ أؾمكد  ;اًمٕمريب

يمكام أوص  .ه إصكقل قمٚمٞمٝمك٤مؤأظمذه سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م وسمٜمك٤م -أؿم٤مد سمفسمٕمد أن-اعمح٤مؾمٌل 

ؾمٜمده وهذا اًمرأي هق اعمِمٝمقر قمٜمكف اعمكذيمقر  يِمتٖمٚمقا ُمـ إطم٤مدي٨م سمام ٓ يّمصشمالُمٞمذه أن ٓ

 .يمثػم ُمـ يمت٥م قمٚمقم احلدي٨مذم

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ٓ جيقز أن يٕمتٛمد ذم اًمنمكيٕم٦م ىم٤مل ؿمٞم: :ؿمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -21

 .صحٞمح٦م وٓ طمًٜم٦مقمغم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم

 شٙمك٤مر اًمٌكدع واحلكقادثاًم٤ٌمقمك٨م قمكغم إٟم» :ىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م ذم يمت٤مسمف ;أسمق ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد -23

ُمكـ صك٤مم اًمًك٤مسمع واًمٕمنمكيـ ُمكـ » :هريكرةا قمغم احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر إيراده طمدي٨م أيبُمٜمٙمرً 

ا وم٢من ومٞمكف شم٘مريكرً  ،ٜم٧م أود أن احل٤مومظ مل ي٘مؾ ذًمؽل: يمىم٤م ش.ارضم٥م يمت٥م اهلل ًمف صٞم٤مم ؾمتلم ؿمٝمرً 

وًمٙمٜمف  ،سمحدي٨م يرى أٟمف يمذب ط حيدث قمـ رؾمقل اهللًمألطم٤مدي٨م اعمٜمٙمرة وم٘مدره أيمؼم ُمـ أن

وهكذا  ،قم٤مدة مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ احلدي٨م يت٤ًمهٚمقن ذم أطم٤مدي٨م ومْم٤مئؾ إقماملضمرى ذم ذًمؽ قمغم

سمؾ يٜمٌٖمكل أن يٌكلم أُمكره إن  ;أهؾ احلدي٨م وقمٜمد قمٚمامء إصقل واًمٗم٘مف ظمٓم٠مقمٜمد اعمح٘م٘ملم ُمـ

َمـ ضمدث فمٛمل زمحدي٧م يرى أٞمف ىملذب همٜملق أضملد » :ط دظمؾ حت٧م اًمققمٞمد ذم ىمقًمفوإٓ ،قمٚمؿ

 .شايم٘م٣مذزمكم

اشمٗم٘مكقا  :: اعمًك٠مًم٦م إوممشأٟمٛمقذج اًمٕمٚمكقم» ىم٤مل ذم أول رؾم٤مًمتف ;ضمالل اًمديـ اًمدوا) -21

سمكؾ يًكتح٥م  ،صمكؿ ذيمكروا أٟمكف جيكقز ،إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مقمغم أن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ٓ يث٧ٌم سمف

وممكـ سح اًمٜمكقوي ذم يمتٌكف ٓ ؾمكٞمام يمتك٤مب  ،إقماملاًمٕمٛمؾ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ومْم٤مئؾ

 ،اًمٕمٛمؾ واؾمتح٤ٌمسمف يمالمه٤م ُمكـ إطمٙمك٤مم اخلٛمًك٦م اًمنمكقمٞم٦من ضمقازٕ ;وومٞمف إؿمٙم٤مل ،إذيم٤مر

وذًمؽ يٜم٤مذم ُمك٤م  ،احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ يم٤من صمٌقشمف سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػوم٢مذا اؾمتح٥م اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م

 .سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦مشم٘مرر ُمـ قمدم صمٌقت إطمٙم٤مم

 اًمْمٕمٞمػ اًمذي يٌٚمكغ وكٕمٗمف ش:إرؿم٤مد اًمٗمحقل»ىم٤مل ذم يمت٤مسمف ;حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤م) -25

 ،وٓ جيقز آطمتج٤مج سمكف ذم إصمٌك٤مت ذع قمك٤مم ،احلٙمؿٓ يث٧ٌم سمف ،ٓ حيّمؾ ُمٕمف اًمٔمـ إمم طمد  

حلّمقل اًمٔمـ سمّمدق ذًمؽ وصمٌقشمف قمكـ  ،، ًمذاشمف أو ًمٖمػمهوإٟمام يث٧ٌم احلٙمؿ سم٤مًمّمحٞمص واحلًـ
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 ،أهؾ اًمٕمٚمكؿ سمجامقمكتٝمؿ يتًك٤مهٚمقن ذم اًمٗمْمك٤مئؾ»ُم٘م٤مًم٦م اسمـ قمٌد اًمؼم: ٤م قمغماًمِم٤مرع وىم٤مل ُمٕم٘مًٌ 

 :٤م قمغم هكذه اعم٘م٤مًمك٦مىم٤مل اًمِمقيم٤م) ُمٕم٘مًٌ  .وإٟمام يتِمددون ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، ؾ  ٤م قمـ يمُ ومػمووهن

سمكام ومال حيؾ إصمٌك٤مت رء ُمٜمٝمك٤م إٓ ،ٓ ومرق سمٞمٜمٝم٤م ،إن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمت٤ًموي٦م إىمداموأىمقل

 هق ُمٕمكروف وىمك٤ملوومٞمف ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ُم٤م ،وإٓ يم٤من ُمـ اًمت٘مقل قمغم اهلل سمام مل ي٘مؾ ،شم٘مقم سمف احلج٦م

وُم٤م وىمع اًمتٍمكيص  ،ضم٤مز اًمٕمٛمؾ سمفُم٤م وىمع اًمتٍميص سمّمحتف أو طمًٜمف :شٟمٞمؾ إوـم٤مر»ذم يمت٤مسمف 

وٓ شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف همػمهؿ مل جيز اًمٕمٛمكؾ سمكف  ،قمٚمٞمفوُم٤م أـمٚم٘مقه ومل يتٙمٚمٛمقا ،سمْمٕمٗمف مل جيز اًمٕمٛمؾ سمف

 . ًمذًمؽأهاًل إن يم٤من اًم٤ٌمطم٨م ،إٓ سمٕمد اًمٌح٨م قمـ طم٤مًمف

26- صديؼ طمًـ ظم٤من; ًمّمكقاب اًمكذي ٓ حمكٞمص قمٜمكف أن : اشل إسمرارٟمز»ىم٤مل ذم يمت٤مسمف

سمحدي٨م طمتك يّمكص أو حيًكـ ًمذاشمكف أو ؾٛمومال يٜمٌٖمل اًمٕم ،إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمت٤ًموي٦م إىمدام

 .أو ًمٖمػمهأو اٟمجؼم وٕمٗمف ومؽمىمك إمم درضم٦م احلًـ ًمذاشمف ،ًمٖمػمه

: شاظمتّمك٤مر قمٚمكقم احلكدي٨م اًم٤ٌمقمك٨م احلثٞمك٨م ذح»أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ي٘مقل ذم يمت٤مسمكف  -27

ٕن شمرك اًمٌٞم٤من يكقهؿ ;طم٤ملأراه أن سمٞم٤من اًمْمٕمػ ذم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ واضم٥م قمغم يمؾواًمذي 

قمٚمامء احلدي٨م اًمذيـ يرضمع إمم ٤م إذا يم٤من اًمٜم٤مىمؾ ًمف ُمـظمّمقًص  ،اعمٓمٚمع قمٚمٞمف أٟمف طمدي٨م صحٞمص

إقمكامل وٟمحقهك٤م ذم قمكدم إظمكذ وأٟمف ٓ ومرق سمكلم إطمٙمك٤مم وسمكلم ومْمك٤مئؾ ،ىمقهلؿ ذم ذًمؽ

ُمكـ طمكدي٨م صكحٞمص أو  ط اهللطمج٦م ٕطمد إٓ سمام صص قمـ رؾمكقلسمؾ ٓ  ،سم٤مًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م

 .طمًـ

28- حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ(وٕمٞمػ »و شصحٞمص اجل٤مُمع اًمّمٖمػم»ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمٞمف  ;إًم٤ٌم

وأدقمكق اًمٜمك٤مس إًمٞمكف أن احلكدي٨م اًمْمكٕمٞمػ ٓ يٕمٛمكؾ  ،هلل سمكف: واًمكذي أديكـ شاًمّمٖمػماجل٤مُمع

إطم٤مديك٨م ؾمٚمًكٚم٦م»وىمك٤مل ذم يمت٤مسمكف  .همػممهك٤موٓ ذم  ،ٓ ذم اًمٗمْم٤مئؾ واعمًكتح٤ٌمت ،٤مُمٓمٚم٘مً سمف

٤م قمـ اهلل رء ومٞمف ومْمٞمٚم٦م وم٠مظمذ سمف إيامٟمً ُمـ سمٚمٖمف»: طروى قمـ اًمٜمٌل سمٕمد أن ذيمر ُم٤م يُ  شاًمْمٕمٞمٗم٦م

 ش.يمذًمؽسمف ورضم٤مء صمقاسمف أقمٓم٤مه اهلل ذًمؽ وإن مل يٙمـ

إن هكذا احلكدي٨م  قمـ اسمـ اجلقزي، واًمًٞمقـمل، ىم٤مل: صمؿوسمٕمد أن ىمرر أٟمف طمدي٨م ُمقوقع ٟم٘ماًل 

إقمامل، وُمكع أٟمٜمك٤م ٤م ذم ُمٕمٜم٤مه يم٠مٟمف قمٛمدة ُمـ ي٘مقل سمجقاز اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مئؾوُم

هق ُمذه٥م اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٕمٚمامء ٟمرى ظمالف ذًمؽ، وأٟمف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م إٓ سمٕمد صمٌقشمف، يمام

مجٚمك٦م ٤م: ووىم٤مل ذم ُم٘مكدُمتل اًمٙمتك٤مسملم اعمِمك٤مر إًمكٞمٝمام آٟمًٗمك ٤ميم٤مسمـ طمزم، واسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل، وهمػممه

سم٤مٕطم٤مديك٨م  إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهبك٤م أن يكدقمقا اًمٕمٛمكؾٟمٜم٤م ٟمٜمّمصإ :اًم٘مقل
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يٖمٜمكل قمكـ ومٗمٞمٝمك٤م ُمك٤م ،ط وأن يقضمٝمقا مهتٝمؿ إمم اًمٕمٚمؿ سمام صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م قمكـ اًمٜمٌكل ٤م،اًمْمٕمٞمٗم٦م ُمٓمٚم٘مً 

، ٕٟمٜمك٤م ٟمٕمكرف سم٤مًمتجرسمك٦م أن طاًمْمٕمٞمٗم٦م، وذم ذًمؽ ُمٜمج٤مة ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٙمذب قمغم رؾمكقل اهلل 

ُمكـ  ودبا  ; ٕهنؿ يٕمٛمٚمكقن سمٙمكؾ ُمك٤م هك٥ما ًمذيـ خي٤مًمٗمقن ذم هذا ىمد وىمٕمقا ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمـ اًمٙمذبا

شث زم٘مؾ َم٣م ؽمٚمع٣م أن حيد  ىمذزمً  ىمٖمك زم٣مظمرء»احلدي٨م، وىمد أؿم٤مر إمم هذا سم٘مقًمف: 
(1 )

. وقمٚمٞمكف أىمكقل: 

ًٓ يمٗمك  .  أن يٕمٛمؾ سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمعسم٤معمرء وال

: ٟمحكـ ٓ ٟمًكٚمؿ شاحلدي٨م وُمّمٓمٚمحف قمٚمقم»يمت٤مسمف ىم٤مل ذم ;اًمديمتقر صٌحل اًمّم٤مًمص -:2

وًمق شمقاومرت ًمف مجٞمع اًمنموط اًمتل ٓطمٔمٝم٤م اعمت٤ًمهٚمقن ذم ،سمرواي٦م اًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مئؾ إقمامل

ٕن ًمٜمك٤م  -رهمؿ هكذه اًمنمكوط-: ٓ ٟمًٚمؿ سمرواي٦م اًمْمٕمٞمػ وىم٤مل صمؿ ذيمر اًمنموط ،هذا اعمج٤مل

ا ذم إطمٙمك٤مم ضمكد  وهكل يمثكػمة  ،ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح واحل٤ًمنُمٜمدوطم٦م قمٜمف سمام صم٧ٌم ًمديٜم٤م

ٓ ٟم١مٟمس ُمـ أٟمٗمًكٜم٤م آقمت٘مك٤مد  -رهمؿ شمقاومر هذه اًمنموط-وٕٟمٜم٤م ،اًمنمقمٞم٦م واًمٗمْم٤مئؾ اخلٚم٘مٞم٦م

وٓ يٜمٗمكع ذم  ، اًمِمؽ ذم أُمرهوإٟمام ي٤ًمورٟم٤م دائاًم  ،٤مذًمؽ عم٤م ؾمٛمٞمٜم٤مه وٕمٞمٗمً وًمقٓ سمثٌقت اًمْمٕمٞمػ

 .اًمٞم٘ملماًمديـ إٓ

وٓ ذم  ،ٓ ذم إطمٙمك٤مم ٤م،ُمٓمٚم٘مً قمدم إظمذ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ  يؽمضمص ،وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم

 :عم٤م يكم ،همػمه٤م

 .شمًٛمٞم٦م اًمْمٕمٞمػ سم٤معمردودٓشمٗم٤مق قمٚمامء احلدي٨م قمغم -2

 .٤مُمـ احلؼ ؿمٞمئً واًمٔمـ ٓ يٖمٜمل ،ٕن اًمْمٕمٞمػ ٓ يٗمٞمد إٓ اًمٔمـ اعمرضمقح -1

اًمّمحٞمح٦م وآيمتٗمك٤مء ًمٚمٌح٨م قمـ إطم٤مدي٨م عم٤م شمرشم٥م قمغم دمقيز آطمتج٤مج سمف ُمـ شمركٍ  -3

 .سم٤مًمْمٕمٞمٗم٦م

1- عم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ٟمِمقء اًمٌدع واخلراوم٤مت،عم٤م شمتّمكػ سمكف  ،واًمٌٕمد قمـ اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمص

٤م ٤م ظمّمكًٌ اًمتٝمقيؾ واًمتِمكديد سمحٞمك٨م صك٤مرت ُمرشمًٕمكُمـ أؾم٤مًمٞم٥م -٤مهم٤مًمًٌ -إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 .اًمقؾمطومّمٚمتٝمؿ قمـ ديـ اهلل ،ًمٚمٛمتّمقوم٦م

 ْتا٥ر ايبشح
2-  ُّسمف قمغم أن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ٓ حيت٩موٓ ومْمكٞمٚم٦م  ،سمف طمٙمؿ ذقمل اإلـمالق، ومال يث٧ٌم

 .وٓ يٗمن سمف يمت٤مب اهلل ،ظمٚم٘مٞم٦م
                                                                          

 سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ احلدي٨م سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع.( 6 رواه ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف( 2)
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 ،إذ اًمٙمككؾ ذع ;أن اًمتٗمريككؼ سمككلم اًمٗمْمكك٤مئؾ وإطمٙمكك٤مم شمٗمريككؼ سمككلم اعمككتامصمالت -1

 .ُمت٤ًموي إىمدامواًمنمع

اًمنموط صكٕم٦ٌم اًمتٓمٌٞمكؼ أن ُم٤م اؿمؽمـمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ ذم اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ -3

 .ٓ شمٙم٤مد شمتقاومر ذم ُمث٤مل واطمد

يراه ؿمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ أن اعمراد سم٤مًمْمكٕمٞمػ قمٜمكد إئٛمك٦م اعمت٘مكدُملم هكق ن ُم٤مأ -1

 .ا يٚمزم قمٚمٞمف أن ه١مٓء إئٛم٦م ٓ حيتجقن سم٤محلًـ ذم إطمٙم٤ممإذً  ;ومٞمف ٟمٔمراحلًـ

ـ   -5 ومال يثٌتف ،٤موأراد أن يٙمت٥م طمديثً  ،ُمـ اًمٗمٜمقن جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أراد اًمٙمت٤مسم٦م ذم أي وم

 اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل٤م ُمـيمام يٜمٌٖمل أن يراقمل اًمدىم٦م ذم شمٕمٌػمه حت٤مؿمٞمً  ،صمٌقشمفإٓ سمٕمد اًمت٠ميمد ُمـ 

 .وهق ٓ يِمٕمر ،ط

وسم٤مٕظمص اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمـ مجٞمع ُمك٤م ٓ يثٌتكف اًمتح٘مٞمكؼ  ;اًمت٤مري:وضمقب شمٜم٘مٞمص أظم٤ٌمر -6

اعمحدصملماجل٤مري قمغم ىمقاقمد
(1 )

. 

 فك٘ َساتب األعُاٍ

 ايمٖمٗمف اؽمتٛم٣ٌمط يمٙمٚمٔم٣مين:

ٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أهكٛمكٞم٦م اًمٗم٘مكف سم٤مًمٜمًك٦ٌم ًمٚمٛمًكٚمؿ، وطمثك٧م قمكغم ـمٚمٌكف اشمٗم٘م٧م ٟمّمقص اًم

طملغًما  َملـ يلرد اهلل زملف» ي٘مكقل: طوإقمالء ؿم٠مٟمف، ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ ُمٕم٤موي٦م أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌكل 

شيٖمٗمٜمف دم ايمديـ
(2 )

 ٗمٝمؿ; ومٝمؿ ُمٕم٤م) اًمٙمالم وُمراُمٞمف وإٟمزاًمف ُمٜم٤مزًمف.اًم ف:، واًمٗم٘م

 اظمٗمِمقد زمٖمٗمف َمراسم٤م إفمامل:

اًمٗم٘مف اًمتل جي٥م أن يتٕمٚمٛمٝم٤م اعمًكٚمؿ وهيكتؿ هبك٤م، وهكق يٕمٜمكل: اًمٕمٚمكؿ سمٗم٤موكؾ  هق ُمـ أٟمقاع

إقمامل وُمٗمْمقهل٤م، وأرضمحٝم٤م وُمرضمقطمٝم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م إقمامل ـم٤مقم٦م قمٚمكؿ أهّيك٤م أطمك٥م إمم اهلل 

وقم٘مقسمك٦م، وإن  ا، وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞم٦م قمٚمؿ أهّي٤م أسمٖمض إمم اهلل وأيمثرهك٤م وزرً ٤موصمقاسمً  اوأيمثره٤م أضمرً 

أهّي٤م أىمدر قمغم حت٘مٞمؼ هذه  ؿَ ٚمَ قمَ  ،شاعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ُمثاًل » مم أهداف ُمٕمٞمٜم٦ميم٤مٟم٧م إقمامل وؾمٞمٚم٦م إ

، قمٚمكؿ ظمكػم إهداف، وأهّي٤م أومم سمذًمؽ، وإن يم٤من اإلٟم٤ًمن أُم٤مم سمدائؾ ُمتٕمددة ُمـ ظمكػم أو ذ  

                                                                          

 قمكـ ؿمكٌٙم٦م ؾمكح٤مب اًمًكٚمٗمٞم٦م اعمٜمكؼم ٟم٘مكاًل  –احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ وىمٌقًمف ذم ومْم٤مئؾ إقمامل. سمدر اًمٙمٜمكدي ( 2)

 اإلؾمالُمل.

 ف ذم اًمديـ.ٝميٗم٘مظمػًما  سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف( 8رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)



 ععِ احلطٓات عٓد اهللأ 630 

يٜمٗمكؼ وىمتكف  فؿمكؽ أٟمك اخلػميـ وذ اًمنميـ، وإذا ضمٝمؾ اعمًكٚمؿ أي إقمكامل أومْمكؾ وأومم ٓ

هق أضمؾ وأقمٔمؿ، وأٟمف اظمتٚمٓمك٧م ًمديكف ُمراشمك٥م إقمكامل  ؾ ويٗمقت ُم٤موضمٝمده وُم٤مًمف ذم أضمر أىم

واظمتؾ ًمديف شمقازهن٤م ىمد يّمؾ إمم قمٙمس ُم٘مّمقد اًمنمع; ومٞم٠مصمؿ ُمـ طمٞم٨م يريكد أن يٖمكٜمؿ، أو إمم 

 قمٙمس ُم٘مّمقده ذم اًمقاىمع; ومٞمٗمًد ُمـ طمٞم٨م يريد أن يّمٚمص.

 ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وَمراسم٤م إفمامل:

شمٌكلم أن إقمكامل ًمٞمًك٧م يمٚمٝمك٤م ذم درضمك٦م وىمد وردت آي٤مت قمديدة ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمكؾ 

 واطمدة، سمؾ اتٚمػ درضم٤مهت٤م ذم اخلػم، يمام اتٚمػ دريم٤مهت٤م ذم اًمنم.

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ وَمللـ ذيمللؽ ومقيمللف سمٔملل٣ملم:

 .[172]ايمٌٗمرة:  ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

شومٞمف دًٓم٦م قمغم أن إهار اًمّمدىم٦م أومْمؾ ُمـ إفمٝم٤مره٤م» وم٣مل ازمـ ىمثغم:
(1 )

. 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ ٣م ومقيملف سمٔمل٣ملم:وَمـ ذيمؽ أيًّم 

ومٗم٤موٚم٧م أي٦م سملم  [29]ايمتقزم٥م: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 أُمريـ يمالمه٤م ـم٤مقم٦م وىمرسم٦م، وسمٞمٜم٧م أهنام ٓيًتقي٤من قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.

دًمٞمكؾ قمكغم أن قمٌك٤مدة وىمٞمك٤مم ًمٞمٚمك٦م  [3]ايمٗمدر: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ ودم ومقيمف سمٔم٣ملم:

 ؿمٝمر.اًم٘مدر ظمػم ُمـ قم٤ٌمدة أًمػ 

أن اعمحرُم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مت أظمرى يمام

  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿

 .[32]ايمٛم٣ًمء:

 .[31]ايملٛمجؿ: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ووم٣مل ؽمٌح٣مٞمف َم٣مدضًم٣م فم٣ٌمده اظمحًٛمكم:

ي٦م إومم ؾمكٞمئ٤مت وذم وأظمرى دوهن٤م ؾمٛمٞم٧م ذم أ يم٤ٌمئر ومدًم٧م أيت٤من قمغم أن اعمٜمٝمٞم٤مت ىمًامن:

 .شٕن اًمٚمَٛمَؿ ُمـ صٖم٤مئكراًمذٟمكقب وحم٘مرات إقمامل» :ىم٤مل اسمـ يمثػم اًمث٤مٟمٞم٦م عَماًم 

 ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م وَمراسم٤م إفمامل:

واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م زاظمرة سم٤مًمٜمامذج وإُمثٚم٦م ًمتٗم٤موؾ إقمامل واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م اًمتل جي٥م قمغم 

ورسمام يٙمكقن أمجكع طمكدي٨م ذم ذًمكؽ طمكدي٨م أيب  اعمًٚمؿ ُمراقم٤مهت٤م ذم قم٤ٌمدشمف وطمريمتف ذم احلٞم٤مة،
                                                                          

ٙمالم اسمـ يمثػم شمتٛم٦م، ُمٕمرومتٝم٤م ُمٝمٛم٦م، وهل ىمقًمف:  ٕٟمف أسمٕمد قمـ اًمري٤مء إٓ أن يؽمشم٥م قمغم اإلفمٝم٤مر ُمّمٚمح٦م ًم( 2)

 .( 2/812اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( راضمح٦م ُمـ اىمتداء اًمٜم٤مس سمف ومٞمٙمقن أومْمؾ ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م
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ؾملٔم٥ٌم، همٟمهمّملٙمٜم٣م  -زمّملع وؽمتقن: أو- اإليٚمل٣من زمّملع وؽمٌٔمقن»ىم٤مل:  طهريرة أن رؾمقل اهلل 

شٓ إيمف إٓ اهلل، وأدٞم٣مه٣م إَم٣مؿم٥م إذى فمـ ايمْمريؼ، واحلٝم٣مء ؾمٔم٥ٌم َمـ اإليامن :ومقل
(1 )

. 

٠مضم٤مب، وإٟمام اعم٘مّمقد أي أي اإلؾمالم أومْمؾ، أو أيف ظمػم وم ا قمـُمرارً  طوىمد ؾمئؾ اًمرؾمقل 

قب اإلُم٤مم اًمٜمقوي ٕطم٤مدي٨م رواه٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف أقمامل اعمًٚمؿ أومْمؾ أو أظمػم; وًمذًمؽ سما 

شسم٤مب سمٞم٤من شمٗم٤موؾ اإلؾمالم، أو أي أُمقره أومْمؾ»ُمـ ذًمؽ اًمٜمقع، وم٘م٤مل: 
(2 )

. 

وُمراشم٥م، ومٕمـ أيب سمٙمككرة قمكـ  ٤موومكل اعم٘م٤مسمكؾ سمٞمٜم٧م أطم٤مديك٨م قمديدة يمكقن اًمذٟمكقب أٟمقاقمً 

: ٤مصمالصًمكرؾمقل اهلل. ىمك٤مل ك  ىمٚمٜم٤م: سمغم ي٤م شأٓ أٞمٌئ٘مؿ زمٟمىمػم ايم٘م٣ٌم ر؟»: ط ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل أسمٞمكف

أٓ وومقل ايملزور وؾملٜم٣مدة ايملزور، »ومجٚمس وم٘م٤مل:  ٤مويم٤من ُمتٙمئً  شاإلذاك زم٣مهلل، وفمٗمق  ايمقايمديـ»

شأٓ وومقل ايمزور وؾمٜم٣مدة ايمزور
(3 )

. 

أن جتٔملؾ هلل »اًمذٟمكقب أقمٔمكؿ؟ ىمك٤مل:  أي !رؾمقل اهلل ي٤م :ىمٚم٧م وفمـ فمٌد اهلل زمـ َمًٔمقد وم٣مل:

شأن سمٗمتؾ ويمدك طمُمٝم٥م أن يٟمىمؾ َمٔمؽ» ، ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل:شا وهق طمٙمٗمؽٞمد  
(4 )

. 

 همٗمف َمراسم٤م إفمامل طم٣مص٥ُم ايمٔمٙمامء هبذا ايمديـ:

وىمد وصػ اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘مف ُمراشم٥م إقمامل سم٠مٟمكف طم٘مٞم٘مك٦م اًمكديـ، وطم٘مٞم٘مك٦م اًمٕمٛمكؾ سمكام 

ومكتٗمٓمـ حل٘مٞم٘مك٦م اًمكديـ، واٟمٔمكر ُمك٤م »ٚمامء هبذا اًمديـ. ي٘مقل: ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ، وسم٠مٟمف ظم٤مص٦م اًمٕم

اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف إومٕم٤مل ُمـ اعمّم٤مًمص اًمنمقمٞم٦م واعمٗم٤مؾمد، سمحٞم٨م شمٕمكرف ُمك٤م يٜمٌٖمكل ُمكـ ُمراشمك٥م 

اعمٕمروف وُمراشم٥م اعمٜمٙمر، طمتك شم٘مدم أمهٝم٤م قمٜمد اعمزامح٦م، وم٢من هذا طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٛمؾ سمكام ضمك٤مءت سمكف 

ٜمٙمر، وضمكٜمس اًمكدًمٞمؾ وهمكػم اًمكدًمٞمؾ يتٞمنك اًمرؾمؾ، وم٢من اًمتٛمٞمٞمز سملم ضمٜمس اعمٕمروف وضمٜمس اعم

. وم٠مُم٤م ُمراشم٥م اعمٜمٙمر وُمراشم٥م اًمدًمٞمؾ، سمحٞم٨م شم٘مدم قمٜمد اًمتزاطمؿ أقمرف اعمٕمكرووملم ومتكدقمق ايمثػمً 

إًمٞمف، وشمٜمٙمر أٟمٙمر اعمٜمٙمكريـ: وشمرضمككص أىمكقى اًمدًمٞمٚمككلم، وم٢مٟمككف هككق ظم٤مصكك٦م اًمٕمٚمٛمكك٤مء هبكذا 

شاًمديـ
(5 )

. 

ن سم٤مٕقمامل اعمٗمْمقًم٦م قمـ اًمٗم٤موٚم٦م ُمـ قم٘مٌك٤مت أُم٤م شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ وم٘مد اقمتؼم اٟمِمٖم٤مل اإلٟم٤ًم

                                                                          

 .( 46رواه ُمًٚمؿ  ( 2)

 .( :/3ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ( 1)

 سم٤مب سمٞم٤من اًمٙم٤ٌمئر وأيمؼمه٤م.( 98وُمًٚمؿ   (،6742رواه اًمٌخ٤مري  ( 3)

 سم٤مب ىمتؾ اًمقًمد ظمِمٞم٦م أن ي٠ميمؾ ُمٕمف.( 6766رواه اًمٌخ٤مري  ( 1)

 .( 39اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ص:  –اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ( 5)
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يتج٤موزه٤م اعمًٚمؿ إٓ سمٗم٘مف ذم إقمامل وُمراشمٌٝمك٤م، إن اًمِمكٞمٓم٤من ذم هكذه اًمٕم٘مٌك٦م  اًمِمٞمٓم٤من اًمتل ٓ

ـ ًمف إقمامل اعمرضمقطم٦م اعمٗمْمقًم٦م ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت، ويريف ُم٤م ًّ ومٞمٝم٤م ُمكـ اًمٗمْمكؾ  ي٠مُمر اإلٟم٤ًمن وحُيَ

أصكؾ ٕٟمكف عمك٤م قمجكز قمكـ اًكػمه  ;ورسمًحك٤م٤م واًمرسمص; ًمٞمِمٖمٚمف هب٤م قمام هق أومْمؾ وأقمٔمؿ يمًكًٌ 

قمكـ اًمٗم٤موكؾ،  اًمثقاب، ـمٛمع ذم اًػمه يمامًمف وومْمٚمف، ودرضم٤مشمكف اًمٕم٤مًمٞمك٦م، ومِمكٖمٚمف سم٤معمٗمْمكقل

وسم٤معمرضمقح قمـ اًمراضمص، وسم٤معمحٌقب هلل قمـ إطم٥م إًمٞمف، وسم٤معمريض قمـ إرى ًمكف، صمكؿ ىمك٤مل 

٤مزهلك٤م ذم اًمٗمْمكؾ، وُمٕمرومك٦م وم٢من ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م سمٗم٘مف ذم إقمكامل وُمراشمٌٝمك٤م قمٜمكد اهلل، وُمٜم»اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

ُم٘م٤مديره٤م، واًمتٛمٞمٞمز سملم قم٤مًمٞمٝم٤م، وؾم٤مومٚمٝم٤م، وُمٗمْمقهل٤م ووم٤موٚمٝم٤م، ورئٞمًٝم٤م وُمرؤوؾمٝم٤م، وؾمٞمده٤م 

ًً ا وُمًقدً وُمًقده٤م; وم٢من ذم إقمامل وإىمقال ؾمٞمدً  ٤م، وذروة وُمك٤م دوهنك٤م... وُمرؤوؾًم  ٤ما، ورئٞم

كـ قمكغم ضمكك٤مدة ي٘مٓمع هذه اًمٕم٘م٦ٌم إٓ أهكؾ اًمٌّمك٤مئر واًمّمكدق ُمكـ أوزم اًمٕمٚمكؿ، اًم٤ًمئريك وٓ

شفطم٘ما  اًمتقومٞمؼ، ىمكد أٟمزًمقا إقمٛمك٤مل ُمٜم٤مزهلك٤م، وأقمٓمكقا يمؾ ذي طمؼ  
(1 )

. 

 إويمقي٣مت: نمٝم٣مب ضمس  

ن سمٕمٞمدة اعمكدى وؿمكديدة ًم٘مد يم٤من ًمٕمدم آهتامم سمتٕمٚمٞمؿ اعمًٚمؿ هذا اًمٗم٘مف اجلٚمٞمؾ آصم٤مر ىمد شمٙمق

 وأظمرى. وُمـ شمٚمؽ اًمٜمت٤مئ٩م:اًمير دٟمٞم٤م 

قمامل هيتؿ سم٤مًمٕمٛمؾ ىمٚمٞمؾ إضمر قمغم طم٤ًمب يمثكػم إضمكر، وم٤مجل٤مهؾ سمٛمراشم٥م إ وٝم٣مع إصمر:-2

ويْمٞمع اجلٝمد اًمٙمٌػم ًمٚمحّمقل قمغم طمًٜم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م وشمروي ًمٜم٤م اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أُمثٚم٦م يمثػمة ومٕمـ أٟمس 

ًٓ ذم يقم طم٤مر أيمثرٟم٤م فمال   طىم٤مل: يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل   ذم اًمًٗمر، ومٛمٜم٤م اًمّم٤مئؿ وُمٜم٤م اعمٗمٓمر، ىم٤مل: ومٜمزًمٜم٤م ُمٜمز

اًمِمٛمس سمٞمده، ىم٤مل: ومً٘مط اًمّمقام وىمك٤مم اعمٗمٓمرون، وميسمقا إسمٜمٞم٦م  ص٤مطم٥م اًمٙم٤ًمء وُمٜم٤م ُمـ يت٘مل

شذه٤م اظمٖمْمرون ايمٝمقم زم٣مٕصمر»وؾم٘مقا اًمّريَم٤مب، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 
(2 )

. 

 وىمد يّمؾ إُمر إمم طمد شمْمٞمٞمع أصؾ إضمر ٟمٗمًكف، ومٕمكـ أيب هريكرة ىمك٤مل: ىمك٤مل رضمكؾ: يك٤م

هل »شم١مذي ضمػماهن٤م سمٚم٤ًمهن٤م ىم٤مل:  رؾمقل اهلل، إن ومالٟم٦م يذيمر ُمـ يمثرة صالهت٤م وصٞم٤مُمٝم٤م همػم أهن٤م

رؾمقل اهلل وم٢من ومالٟم٦م يذيمر ُمـ ىمٚم٦م صٞم٤مُمٝم٤م، وصدىمتٝم٤م وصالهت٤م، وأهن٤م شمّمكدق  ىم٤مل: ي٤م شدم ايمٛم٣مر

هلل دم »شمك١مذي ضمػماهنك٤م، ىمك٤مل:  وٓ شسمك٤مًم٘مٓمع ُمكـ اًمٚمكٌـ اعمجٗمكػ :أي»سم٤مٕصمقار ُمـ إىمكط 

شاجلٛم٥م
(3)

. 
                                                                          

 .( 2/332ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ( 2)

 واًمٚمٗمظ ًمف. (،:222وُمًٚمؿ   (،3844اًمٌخ٤مري  ( 1)

ذم صحٞمحف واحل٤ميمؿ وىمك٤مل: صكحٞمص اإلؾمكٜم٤مد. وصكححف إًمٌك٤م) ذم صحٞمص: أظمرضمف أمحد واًمٌزار واسمـ طم٤ٌمن ( 3)
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٤ٌّمد سم ٤مخلّمقص، يمٚمٝم٤م ٟم٤مشم٩م قمـ ىمٚمك٦م اًمٗم٘مكف يمام أن اسمـ اجلقزي ىمد ذيمر أُمثٚم٦م ُمتٕمددة ًمدى اًمٕم

ٌّس إسمٚمٞمس قمغم مج٤مقم٦م ُمـ اعمتٕمٌكديـ، ومك٠ميمثروا ُمكـ صكالة »: سمٛمراشم٥م إقمامل، ىم٤مل ُمثاًل  وىمد ًم

اًمٚمٞمؾ وومٞمٝمؿ ُمـ يًٝمره يمٚمكف ويٗمكرح سم٘مٞمكك٤مم اًمٚمٞمككؾ وصكالة اًمْمكحك أيمثكر ممك٤م يٗمكرح سمك٠مداء 

قشمكف اجلامقمك٦م أو يّمكٌص اًمٗمرائض، صمؿ ي٘مع ىمٌٞمؾ اًمٗمجر ومتٗمقشمف اًمٗمريْم٦م، أو ي٘مقم ومٞمتٝمٞمك٠م هلك٤م ومتٗم

 .شومال ي٘مدر قمغم اًمٙم٥ًم ًمٕم٤مئٚمتف ٤ميمًالٟمً 

٤م، ي١مدي إمم ومكقى ومٙمريك٦م إن اجلٝمؾ سمٛمراشم٥م إقمامل قمٜمدُم٤م يٙمقن قم٤مُم   ؽمقء همٜمؿ ايمممئم٥م: -1

جيكقز  سمتقازهن٤م، ًم٘مد أرؾمك اًمنمع سملم اعم٠مُمقرات واعمٜمٝمٞمك٤مت شمقازٟمك٤م ٓ قم٤مرُم٦م، شمِمقه اًمنميٕم٦م واؾُّ 

٥ماإلظمالل سمف مت٤مُمً  ًَ
اًمدواء اًمقاطمد، ىمد يك١مدي شمٖمٞمػمهك٤م إمم إومًك٤مده وإًمٖمك٤مء ظمّم٤مئّمكف، إن مل  ٤م يَمٜمِ

 ىمد أوحك قمٜمده شمرشمٞم٥م ضمديد ٕواُمر اًمنمع، ىم٤مشمؾ، وُمـ ذًمؽ أن اعمًٚمؿ اًمٞمقم ُمثاًل  ؿ  يٜم٘مٚم٥م إمم ؾُم 

أقمغم ُمرشم٦ٌم ُمـ ؾم٤مئر اًمقاضم٤ٌمت واًمٗمرائض إظمرى، ش ومرائض وُمًتح٤ٌمت»جيٕمؾ اًمِمٕم٤مئر اًمتٕمٌدي٦م 

 ش.حمرُم٤مت وُمٙمروه٤مت»٤مت اًمِمكرع وأويمد ُمـ شمرك ُمٜمٝمٞمك

ومًقء ومٝمؿ اًمنميٕم٦م واظمتالط ُمراشم٥م أطمٙم٤مُمٝم٤م ي١مدي  نمٝم٣مب ضمس إويمقي٣مت دم ايمدفمقة: -3

إمم قمجز اًمدقم٤مة قمـ اًمٌدء سمام جي٥م اًمٌدء سمف. ومك٢مذا يمك٤من ذم أطمٙمك٤مم اًمكديـ واضمك٥م وُمًكتح٥م، 

٤م، ًمٙمٜمٜمك٤م دوهنك وومك٤موؾ وُمٗمْمقل، وم٢من اًمدقمقة إمم اًمقاضم٥م واًمٗم٤موؾ ُم٘مدم قمغم اًمدقمقة إمم ُم٤م

ٟمرى ُمـ سملم ؿم٤ٌمب اًمّمحقة اإلؾمكالُمٞم٦م ودقم٤مهتك٤م ُمكـ يٜمِمكٖمؾ سم٤معمًك٤مئؾ اعمرضمكقة وإطمٙمك٤مم 

اجلٝمقد واًمٓم٤مىم٤مت ومٞمٝم٤م، وإومم اًمٌدء سم٤مًمدقمقة إمم أصقل اًمٕم٘مٞمكدة واًمنمكيٕم٦م،  وشمٌدد اخلالومٞم٦م،

 وسمذل اجلٝمد ذم ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمّمػمي٦م اًمٙمؼمى ًمألُم٦م. 

ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعم ٓ ُيٗمًكد وذم ٕا سمد ُمـ اقمت٤ٌمر درضم٦م اعمٕمروف ودرضم٦م اعمٜمٙمر، طمتك  ٜمٙمرٓ 

إذا »اإلٟم٤ًمن سمدل أن يّمٚمص، وطمتكٓ  يٜمّٗمر سمدل أن يٌنم، وًمذًمؽ اقمتؼم ؿمٞم: اإلؾمالم اسـم شمٞمٛمٞمكك٦م أٟمكف: 

يم٤من اًمِمخص أو اًمٓم٤مئٗم٦م ضم٤مُمٕملم سملم ُمٕمروف وُمٜمٙمر، سمحٞم٨مٓ  يٗمرىمقن سمٞمٜمٝمام، سمؾ إُمككك٤م أن يٗمٕمٚمقمهك٤م 

قمه٤م مجٞمًٕم٤م مل جيز أن ي١مُمروا سمٛمٕمروف وٓ أن يٜمٝمقا قمـ ُمٜمٙمر سمؾ يٜمٔمر، وم٢من يمك٤من اعمٕمكروف مجٞمًٕم٤م أو يؽميم

أيمثر، أُُمر سمف، وإن اؾمتٚمزم ُم٤م هق دوٟمف ُمـ اعمٜمٙمر ومل يٜمف قمـ ُمكٜمكٙمر يًتٚمزم شمٗمقي٧م ُمٕمروف أقمٔمكؿ ُمٜمكف، 

قًمف وزوال سمؾ يٙمقن اًمٜمٝمل طمٞمٜمئذ ُمـ سم٤مب اًمّمدِّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، واًمًٕمل ومكل زوال ـمك٤مقمكتف وـم٤مقم٦م رؾم

ومٕمؾ احلًٜم٤مت، وإن يم٤من اعمٜمٙمر أهمٚم٥م هُنل قمٜمف، وإن اؾمكتٚمزم ُمك٤م هكق دوٟمكككف ُمكـ اعمٕمكروف، ويٙمكقن 

                                                                          

 ( .:22وإدب اعمٗمرد   ،(2:1واًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   ،(3671وصحٞمص اًمؽمهمٞم٥م   ،(3::5اعمِمٙم٤مة  
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ُمرسمذًمؽ اعمٕمروف اعمًتٚمِزم ًمٚمٛمٜمٙمر اًمزائد قمٚمٞمف، أُمًرا سمٛمٜمٙمر وؾمٕمٞم٤ًم ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ورؾمقًمف شٕا
(1 )

  . 

ىمكد صك٤مغ إن هذا اًمٜمص شمٓمٌٞمؼ رائكع ًمٗم٘مكف ُمراشمك٥م إقمكامل وشم٘مكديؿ اًمكراضمص ُمكٜمكٝمكك٤م، و

إصقًمٞمقن ذًمؽ ذم ىمقاقمد شمنميٕمٞم٦م ه٤مدي٦م ُمثكؾ: دومكع أؿمكد اعمٗمًكدشملم سمك٠مظمٗمٝمام. واإلشمكٞمكك٤من 

ٞمٗم٦م، وقمكدم سم٠مقمكٔمكؿ اعمّمٚمحتلم وشمٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م، وشم٘مديؿ اعمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م قمغم اعمٗمًدة اخلٗم

 ٦م ظمِمٞم٦م اعمٗمًدة اًمٜم٤مدرة..شمرك اعمّمٚمح٦م اًمٖم٤مًمٌ

ومٕمًكك أن يقومكؼ  ،ًم٘مقاقمد وآًمتزام هبك٤موٓ يًت٘مٞمؿ قمٛمؾ دقمكقي إٓ سمٗم٘مف هذه إصقل وا

أسمٜمك٤مء اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م وؿم٤ٌمهب٤م إمم ذًمؽ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
(2 )

. 

 

 

* * * 

 

 

                                                                          

 .( :4ك  49احل٦ًٌم  ص ( 2)

 .( جمٚم٦م اًمٌٞم٤من وم٘مف ُمراشم٥م إقمامل ًمٚمديمتقر: ؾمٕمد اًمديـ اًمٕمثام). سمتٍمف ٟم٘مؾ ُمـ ( 1)
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 اخلامت١ 

ٟمف وزم ذًمؽ إهذه هل اًمٗمْم٤مئؾ ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهٚمٝم٤م وأن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهٚمف وظم٤مصتف. 

  واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف.

إمم ُمئ٤مت سمؾ إمم آٓف اًمٜم٤مس اًمذيـ جيٝمٚمقن رمحك٦م اهلل وم٤ٌمدر أظمل اعمًٚمؿ سمٜم٘مؾ هذه اًمٗمْم٤مئؾ 

وم٠مؾم٠مل اهلل أن يٗمتص قمغم يديؽ ىمٚمقب سمٕمض اًمِم٤مرديـ قمـ  ،ويمرُمف ويتٖم٤مومٚمقن قمـ ؿمديد قم٘م٤مسمف

 .شيمؽ َمـ محر ايملٛمٔمؿطمغًما  ا واضمًد ايمدال فمعم اخلغم ىمٖم٣مفمٙمف ويمئـ هيدي اهلل زمؽ رصماًل »اهلل ومٞمٝمتدوا و

 .شرواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ»

 ُمٖمالق ذ ذم جمتٛمٕمؽ.يمٜم٧م ُمٗمت٤مح ظمػم و وـمقسمك ًمؽ إن

٣م َمٖمل٣مسمٝمح يمٙمخلغم َمٕمل٣ميمٝمؼ إن َمـ ايمٛم٣مس ٞم٣مؽًمل» :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :وم٣مل فمـ أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

يمٙممم وإن َمـ ايمٛم٣مس ٞم٣مؽم٣م َمٖم٣مسمٝمح يمٙممم َمٕم٣ميمٝمؼ يمٙمخغم همْمقزمك ظمـ صمٔمؾ اهلل َمٖم٣مسمٝمح اخلغم فمعم يديلف 

   .شصحٞمص اجل٤مُمع» شوويؾ ظمـ صمٔمؾ اهلل َمٖم٣مسمٝمح ايممم فمعم يديف

 آُملم. .أؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمٚمٜم٤م ُمٗم٤مشمٞمص ظمػم ُمٖم٤مًمٞمؼ ًمٚمنم

مم٤م ىمّمدت مجٕمف ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ممك٤م زل سمكف  اهلل قمز وضمؾ هذا ُم٤م ين

أو ٟمًٞم٤من، ومٚمٞمٛمٝمكد قمكذري ًمْمكٕمٗمل،  ٢ماًمٚم٤ًمن أو داظمٚمف ذهقل، أو ٟمًٞم٤من، وُمـ فمٗمر ومٞمف سمخٓم

 أن يٜمٗمع سمف ُمـ ىمرأه، أو ـم٤مًمٕمكف أو ٟمٔمكر ومٞمكف، ودقمك٤م وقمجزي، وىمٚم٦م سمْم٤مقمتل، وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم

 .عم١مًمٗمف سم٤مًمتقسم٦م، واعمٖمٗمرة، وسمٕمد ُمقشمف سم٤مًمرمح٦م ًمف وُٕمقات اعمًٚمٛملم. آُملم

اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜم٤م ًمٗمٕمؾ اخلػمات واعم٤ًمرقم٦م إمم اًمٓم٤مقم٤مت، رسمٜم٤م آشمٜمك٤م ذم اًمكدٟمٞم٤م طمًكٜم٦م وذم أظمكرة 

 ٚمٛملم.طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر، واهمٗمر ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وجلٛمٞمع اعمً

وأؾم٠مل اهلل أن أيمقن ىمد ووم٘م٧م إلظمراج هذا اجلٝمكد اعمتقاوكع وأؾمك٠مل اهلل أن يٜمٗمكع سمكف وأن 

اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمكتؿ اًمّمك٤محل٤مت واحلٛمكد هلل رب هلل واحلٛمد  ،٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ظم٤مًمًّم جيٕمٚمف قمٛماًل 

 اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغم ؾمٞمد اخلٚمؼ أمجٕملم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 

  جاسر بركات
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 َسادع ايهتاب
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. (2)

 ،إومم: اًمٓمٌٕمكك٦م/ اًمٓمككؼمي. ط: ُم١مؾمًكك٦م اًمرؾمكك٤مًم٦م  اًم٘مككرآن شم٠مويككؾ ذماًمٌٞمكك٤من ضمكك٤مُمع  (1)

 هك2531

/ اًم٘مرـمٌل. اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (3)

اًمٓمٌٕمك٦م اًمث٤مٟمٞمك٦م  - ط: دار ـمٞمٌك٦م ًمٚمٜمنمك واًمتقزيكع اسمكـ يمثكػم./ اًم٘مرآن اًمٕمٔمكٞمؿ شمٗمًػم  (1)

م.:::2531-2

اًمًكٕمدي.  ٟمك٤مس سمكـ اًمرمحـ قمٌدًمٚمِمٞم:/  :اعمٜم٤من يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم (5)

 م3111- هك2531ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم:

د/ ؾمٚمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة  -اًمتٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن  (6)

ٟمؽمٟم٧م. ُمٙمت٦ٌم صٞمد اًمٗمقائد. ؿمٌٙم٦م اإل –اعمّمحػ اعمٞمن  (7)

رآن قمغم ه٤مُمش ُمّمحػ احلٗم٤مظ / طمًٜملم خمٚمقف.شمٗمًػم اخلػم اعمٞمن يمٚمامت اًم٘م (8)

 2518م 2:98صحٞمص اًمٌخك٤مري. ط: دار اسمكـ يمثكػم، اًمٞمامُمك٦م. سمكػموت ؾمكٜم٦م اًمٜمنمك  (9)

هجري٦م. 

 2485م 2:65صحٞمص ُمًٚمؿ. ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمكريب سمكػموت. ؾمكٜم٦م اًمٜمنمك  (20)

هجري٦م. 

سمػموت  –اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  –٦م اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم –إدب اعمٗمرد / اًمٌخ٤مري  (22)

م. :2:9-:251ؾمٜم٦م اًمٜمنم 

ومتص اًم٤ٌمري ذح صحٞمص اًمٌخ٤مري: اسمـ طمجر اًمٕمً٘مال).  (21)

صحٞمص ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي.  (23)

 -حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمكٞمؿ آسمك٤مدي أسمكق اًمٓمٞمك٥م/  قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود (21)

.2526، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

حمٛمككد قمٌككد اًمككرمحـ سمككـ قمٌككد اًمككرطمٞمؿ /  سمنمككح ضمكك٤مُمع اًمؽمُمككذي حتٗمكك٦م إطمككقذي (25)

 .سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اعم٤ٌمريمٗمقري أسمق اًمٕمال

 -يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري/  اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م) وإؾم٤مٟمٞمد (26)
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. 2498اعمٖمرب،  -إلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مذ: وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون ا

اعمٙمتٌك٦م اًمتج٤مريك٦م اعمٜمك٤موي. ط:  قمٌكد اًمكرؤوف / ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمكٖمػم (27)

 .2467اًمٓمٌٕم٦م إومم،  - ُمٍم –اًمٙمؼمى 

 2516اًمٓمٌٕمك٦م اًمث٤مٟمٞمك٦م،  دُمِمكؼ –دار اسمـ يمثكػم خمتٍم ؿمٕم٥م اإليامن اًم٘مزويٜمل. ط:  (28)

.حت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط

 اًمٙمٌػم وإوؾمط.اًمٓمؼما) (29)

اًمؽمهٞم٥م واًمؽمهمٞم٥م: اعمٜمذري. (10)

صككحٞمص اًمؽمهمٞمكك٥م واًمؽمهٞمكك٥م: ًمألًمٌكك٤م). ط: ُمٙمتٌكك٦م اعمٕمكك٤مرف اًمريكك٤مض. ؾمككٜم٦م  (12)

هجري٦م  2523اًمٜمنم

وٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م: ًمألًم٤ٌم).  (11)

صحٞمص ووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: ًمألًم٤ٌم).  (13)

اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م: ًمألًم٤ٌم).  (11)

ٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م: ًمألًم٤ٌم).اًمً (15)

ضم٤مُمع اًمؽمُمذي: ًمألًم٤ٌم). (16)

ؾمٜمـ أيب داود: ًمألًم٤ٌم).  (17)

: ًمألًم٤ٌم).فؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم (18)

ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل: ًمألًم٤ٌم).  (19)

صحٞمص اسمـ ظمزيٛم٦م: ًمألًم٤ٌم). (30)

ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمص / اًمتؼميزي: حت٘مٞمؼ إًم٤ٌم). (32)

إرواء اًمٖمٚمٞمؾ: ًمألًم٤ٌم). (31)

.2516اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  –٤مئؾ اًمِم٤مم ودُمِمؼ / إًم٤ٌم) ومْم (33)

همككراس ًمٚمٜمنمكك  –اًمثٛمككر اعمًككتٓم٤مب ذم وم٘مككف اًمًككٜم٦م واًمٙمتكك٤مب / ًمألًمٌكك٤م) ط إومم  (31)

واًمتقزيع.

ًمكػ أسمحقث يمتٌٝم٤م وأًم٘م٤مه٤م حمٛمد ٟمك٤مس اًمكديـ إًمٌك٤م)  -اًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف  (35)

. سمٞمٜمٝم٤م وٟمً٘مٝم٤م حمٛمد قمٞمد اًمٕم٤ٌمد
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ٞمديـ ذم اعمّمغم هل اًمًٜم٦م: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌم).صالة اًمٕم (36)

 ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. :جمٛمقع اًمٗمت٤موى (37)

سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ط: دار اسمـ اعم٤ٌمرك.ااًمٕمٌقدي٦م: ًمِمٞم: اإلؾمالم  (38)

أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلكرا) ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  :ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (39)

حت٘مٞمكؼ: د. حمٛمكد رؿمك٤مد  -2517اًمٓمٌٕم٦م إومم،  -: ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌمط -ٞمٛمٞم٦م اسمـ شم أسمق اًمٕم٤ٌمس

.ؾم٤ممل

حت٘مٞمكؼ حمٛمكد ؾمكٕمٞمد  :سمكـ شمٞمٛمٞمك٦ماإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر: ؿمٞم: اإلؾمكالم  (10)

رؾمالن.

ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: حت٘مٞمؼ إًم٤ٌم). :ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مم وأهٚمف (12)

اًمِمٞمٓم٤من: ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء (11)

شمٕمٚمٞمؼ إًم٤ٌم). وطمج٤مب اعمرآة وًم٤ٌمؾمٝم٤م ذم اًمّمالة: ًمِمٞم: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: حت٘مٞمؼ  (13)

ًمٜمك٤مذ: دار ا -اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م : ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم (11)

.حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل -م( 2:84 – 24:4 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  -سمػموت –اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 

قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ: اسمـ اًم٘مٞمؿ. (15)

اجلقاب اًمٙم٤مذم: اسمـ اًم٘مٞمؿ.  (16)

زاد اعمٕم٤مد: اسمـ اًم٘مٞمؿ. (17)

ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم: اسمـ اًم٘مٞمؿ. (18)

ضمالء إومٝم٤مم: اسمـ اًم٘مٞمؿ.  (19)

م. 2:86 –24:6سمػموت،  -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مذ: داراسمـ اًم٘مٞمؿ –اًمروح  (50)

ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة.اسمـ اًم٘مٞمؿ.  (52)

اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م: اسمـ اًم٘مٞمؿ.  (51)

ُمٙمك٦م  -: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌك٤مز ( ط3/576اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م   –سمدائع اًمٗمقائد  (53)

 م.7::2 – 2527اًمٓمٌٕم٦م إومم،  -اعمٙمرُم٦م

 -دُمِمكؼ –ط: ُمٙمتٌك٦م دار اًمٌٞمك٤من اسمكـ ىمداُمك٦م اعم٘مكدد.  :خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصكديـ (51)

م.  24:9-2:89
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سمػموت. –دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٖمزازم  :إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ (55)

ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف: اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم. (56)

سمـ رضم٥م احلٜمٌكم.اًمٚمح٤مومظ  :أؾم٤ٌمب اعمٖمٗمرة (57)

أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي. :سمر اًمقاًمديـ (58)

 –اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم  -اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم :ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (59)

2519 .

 اسمـ اًمديٌع اًمِمٞم٤ٌم).  :ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب وُمقضم٤ٌمت اجلٜم٦م (60)

يب سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م. ٕاًمِمٙمر:  (62)

ط: اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًم٘مّمقر اًمث٘م٤موم٦م. -اعم٤مودوي :أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ (61)

سمكػموت  –دارأومك٤مق اجلديكدة  ط: إظمالق واًمًػم: حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمكـ طمكزم. (63)

 م. :2:8-::24اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

آقمتّم٤مم: ًمٚمِم٤مـمٌل. (61)

 –أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرة ٓقمت٘مك٤مد اًمٓم٤مئٗمك٦م اًمٜم٤مضمٞمك٦م اعمٜمّمكقرة: طمك٤مومظ أمحكد طمٙمٛمكل  (65)

حت٘مٞمؼ: ؿمٛمٞمؿ أمحد ظمٚمٞمؾ اًمًٚمٗمل ط. دار أطمد. 

أصقل اإليامن: حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب.  (66)

٤من ًمِمجرة اإليامن: قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًكٕمدي: اقمتٜمكك سمكف / أسمكق اًمتقوٞمص واًمٌٞم (67)

حمٛمد أذف قمٌد اعم٘مّمقد. ط.أوقاء اًمًٚمػ.

. قمـ ُمقىمع:  ؿمٛمس اإلؾمالم( ٟم٘ماًل  ومْمؾ اإلؾمالم: حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب. (68)

ومتص اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد: قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ آل ؿمٞم:.  (69)

ت٤مب اًمتقطمٞمد: قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمدويش. اًمتقوٞمص اعمٗمٞمد عم٤ًمئؾ يم (70)

ًمدُمٞم٤مـمل. ااعمتجر اًمراسمص ذم صمقاب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص: ذف اًمديـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ ظمٚمػ  (72)

اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م.  -حت٘مٞمؼ / ظمػمي ؾمٕمٞمد. ط 

ؤوط. ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٓمٌٕمك٦م ٤مري٤مض اًمّم٤محللم: اًمٜمقوي: حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم( 71)

اًمث٤مٟمٞم٦م.

اقمتٜمكك سمكف  –ٕرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م: ًمألُم٤مم اًمٜمقوي ذح ا (73)
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سمق قمٌد اهلل حمٛمقد اجلٛمٞمؾ ط. دار اعمًت٘مٌؾ.أ

 -اًمٕم٘مٞمككدة اًمّمككحٞمح٦م وُمكك٤م يْمكك٤مده٤م وٟمككقاىمض اإلؾمككالم: قمٌككد اًمٕمزيككز سمككـ سمكك٤مز ط  (71)

احلٛمٞمع.

ط: اإلدارة اًمٕم٤مُمك٦م ومْمؾ اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ ًمٚمِمٞم: / قمٌد اًمٕمزيز سمـ سمك٤مز رمحكف اهلل.  (75)

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.  –ًمٚمٓمٌع واًمؽممج٦ماًمري٤مض 

اًمدقمقة إمم اهلل وأظمالق اًمدقم٤مة: قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز. (76)

قمٌكد وإُمقال اًمتل ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة  -ومقائده٤م  -ُمّم٤مرومٝم٤م  -وضمقهب٤م  رؾم٤مًمت٤من ذم اًمزيم٤مة: (77)

سمـ قمثٞمٛملم. ااًمٕمزيز سمـ سم٤مز. اًمزيم٤مة وومقائده٤م: 

ط. دار اًمٕم٘مٞمكدة. اًمٓمٌٕمك٦م إومم  –ذح ري٤مض اًمّم٤محللم: حمٛمد اًمّم٤مًمص سمـ قمثٞمٛملم  (78)

 م.2534-3113

صٗم٦م صالة اًمٜمٌل: اسمـ قمثٞمٛملم.  (79)

 –ط: دار اسمكـ اجلكقزي  -ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمِمٞم:/ حمٛمد اًمّم٤مًمص اًمٕمثٞمٛمكلم  (80)

.2528اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م 

م.3114ًمًٜم٦م  –٤مر اًمنمح اعمٛمتع: اسمـ قمثٞمٛملم. دار إٟمّم (82)

آقمتدال ذم اًمدقمقة: اسمـ قمثٞمٛملم.  (81)

اًمقٓء واًمؼماء: ًمٚمديمتقر ص٤مًمص اًمٗمقزان.  (83)

يمت٤مب اًمتقطمٞمد: اًمديمتقر / ص٤مًمص اًمٗمقزان.ط: ُمٓم٤مسمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة. (81)

أطم٤ٌمب اهلل: اًمديمتقر/قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي. ط: دار اًمٙمت٤مب اعمٜمػم اًمٓمٌٕم٦م إومم.  (85)

اًمٜم٤مس: اًمديمتقر/قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمدوي.ط: دار اًمٙمت٤مب اعمٜمػم اًمٓمٌٕم٦م إومم. ظمػم (86)

اًمقص٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م: ًمٚمِمٞم: اًمديمتقر / قمٌد اًمٕمٔمكٞمؿ سمكدوي.ط: ذيمك٦م قمٚمكقم احل٤مؾمك٥م  (87)

يمٛمٌٞمقؾم٤ميٜمس. اًمٓمٌٕم٦م إومم. 

ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وآداب محٚمتف: ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي.ط: ُمٙمت٦ٌم ُمٙم٦م.  (88)

-2538ط.ُمٙمت٦ٌم ُمٙمك٦م. اًمٓمٌٕمك٦م إومم  –ٗمك اًمٕمدوي / ُمّمٓم طحمٛمد رؾمقل اهلل  (89)

م3117

اًمّمحٞمص اعمًٜمد ُمـ أذيم٤مر اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م: ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي. ط:دار اسمـ رضمك٥م ًمًكٜم٦م  (90)
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م.2535-3115

ًمٚمِمٞم:/ ص٤مًمص سمـ قمٌد اهلل سمكـ  - طٟمية اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙم٤مرم أظمالق اًمرؾمقل اًمٙمريؿ  (92)

محٞمد. 

اًمٓمٌٕمك٦م إومم  –ٛمكد طمًك٤من. ط: ُمٙمتٌك٦م ومٞمك٤مض ًمٚمِمكٞم: / حم –احل٘مقق اإلؾمالُمٞم٦م  (91)

 م. 3116 -2537

وإٟمؽ ًمٕمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ: صٗمل اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري. ط: ذيم٦م يمٜمدة ًمإلقمالم واًمٜمنم  (93)

اًم٘م٤مهرة. اًمٓمٌٕم٦م إومم. 

إظمالق ذم اإلؾمالم / ؾمٕمٞمد اًمًحٛمرا).  (91)

ٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ًمٚمديمتقر ٟمقر اإلظمالص وفمٚمامت إرادة اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة ذم وقء اًم (95)

ط. اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٓم٤مسمع احلٛمٞمع. اًمري٤مض.  –/ ؾمٕمٞمد سمـ قمغم سمـ وهػ اًم٘محٓم٤م) 

ديـ احلؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر. (96)

اًمري٤مض. -وُمزاي٤مه: قمٌد اهلل سمـ ضم٤مراهلل. ط: دار ـمٞم٦ٌم تفيمامل اًمديـ اإلؾمالُمل وطم٘مٞم٘م (97)

ٜمجد.اًمدرس اًمٕم٤مذ. اعمح٦ٌم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م أقمامل اًم٘مٚمقب: حمٛمد اعم (98)

٤م ًمٚمخِمقع ذم اًمّمالة: حمٛمد ص٤مًمص اعمٜمجد. ؾمًٌٌ  44 (99)

اإلظمالص: حمٛمد اعمٜمجد. (200)

ط: ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمٜمّمقرة.   –اعمحٗمزات إمم قمٛمؾ اخلػمات: حمٛمد اعمٜمجد  (202)

دار ُمٍم. -ٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م ومٗمروا إمم اهلل: أسمق ذر اًم٘مٚمٛمق). ط: اعم (201)

ذم ـمريؼ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من. ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م ُمٕم٤ممل (203)

اًمٜمك٤مذ دار  –اًمٌّمػمة ذم اًمدقمقة إمم اهلل: قمزيز سمـ ومرطمك٤من اًمٕمٜمكزي. اًمٓمٌٕمك٦م إومم  (201)

 .م3116-2537 –أسمق فمٌل  –اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

أصقل اًمدقمقة: قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ. (205)

 اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٞمامن -واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء ذم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر (206)

 يمت٥م جمٛمققم٦م وٛمـ. م7::2 - هك2528: اًمٜمنم شم٤مري: - اًمراسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م( 43 ص: احل٘مٞمؾ

  .اإلؾمالم ُمقىمع ُمـ

ديمتقر/ قمٌد اًمٕمزيز سمـ   -إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وأصمرمه٤م ذم طمٗمظ إُم٦م (207)
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٦م. أمحد اعمًٕمقد.ط: دار اًمقـمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم

شمٕمريػ همػم اعمًٚمٛملم سم٤مإلؾمالم: اًمديمتقر / حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد.  (208)

قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد.  (209)

سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمكد اًمٓمٌٕمك٦م ر إؾم٤ٌمب ؾمٌؾ اًمٕمالج: د / حمٛمد ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ اعمٔم٤مه (220)

www.toislam.net َمـ َمقومعري٦م. هج2533اًمث٤مًمث٦م 

أصح٤مب اًمرؾمقل: حمٛمقد اعمٍمي.ط: اًمّمٗم٤م.  (222)

صقر ُمـ طمٞم٤مة إٟمٌٞمك٤مء واًمّمكح٤مسم٦م واًمتك٤مسمٕملم: حمٛمكقد اعمٍمكي.  ط: دار اًمت٘مكقى  (221)

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م: مجع:قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٗم٤مًمص.  (223)

٦م: حمٛمد سمـ مجٞمؾ ىمٓمقف ُمـ اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م وإظمالق اًمٜمٌقي٦م وأداب اإلؾمالُمٞم (221)

ط: دار ـمٞم٦ٌم اًمري٤مض.  -زيٜمق 

يمٞمػ شمٓمٞمؾ قمٛمرك اإلٟمت٤مضمل/ حمٛمد سمكـ إسمكراهٞمؿ اًمٜمٕمكٞمؿ. ط دار اًمزظمك٤مئر اًمٓمٌٕمك٦م  (225)

م.8::2-هجري٦م 2528اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اهمتٜم٤مم إوىم٤مت ذم حتّمٞمؾ احلًٜم٤مت. ًمٚمديمتقر/قمٌكد اهلل سمكـ قمٌكد اًمكرمحـ اعمك٤مٟمع. (226)

ًمٙمٞم٤من اًمري٤مض.م ط. دار ا3116-2537اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 –درس عمـ أدرك رُمْم٤من / قمٌد اعمٚمؽ اًم٘م٤مؾمؿ ط: دار اًم٘م٤مؾمؿ  51دروس رُمْم٤من  (227)

. 2532اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -اًمري٤مض 

ط: اًمتقومٞم٘مٞم٦م.  –صحٞمص وم٘مف اًمًٜم٦م/أسمق ُم٤مًمؽ يمامل سمـ اًمًٞمد ؾم٤ممل (228)

ط: ًمٚمديمتقر / ُمّمكٓمٗمك ُمكراد. ط: دار اًمٗمجكر ًمٚمكؽماث اًم٘مك٤مهرة.  –ُمٜمٝم٤مج اعم١مُمـ  (229)

م( .3112-2533إومم  

 –اًمّمحٞمص ُمـ إصمر ذم ظمٓم٥م اعمٜمؼم/ أيب قمٌد اهلل ومٞمّمؾ سمـ قمٌده ىم٤مئكد احل٤مؿمكدي  (210)

إؾمٙمٜمدري٦م. -ط: دار اإليامن 

 –اًمٜمٗم٤مئس اًمزيمٞم٦م ُمـ اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م / حمٛمقد روقان أمحد ط: ُم١مؾم٦ًم اًمّمكح٤مسم٦م  (212)

م.3118-2539اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ر قمـ مج٤مقم٦م أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م اًم٘م٤مهرة.جمٚم٦م اًمتقطمٞمد: شمّمد (211)
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جمٚم٦م اًمٌٞم٤من.  (213)

د/ يقؾمػ اًم٘مرو٤موي.  -اًمتقيمؾ قمغم اهلل  (211)

ٓم٤م).اًم٘مح ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ وهػد/ -ٟمقراًمتقطمٞمد وفمٚمامت اًمنمك (215)

ُمٕم٤من وومقائد وأطمٙم٤مم آؾمتٕم٤مذة: إؾمالم ُمٜمّمكقر  (أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ  (216)

أؾمت٤مذ احلدي٨م واًمٕم٘مٞمدة سمٛمٕمٝمد اًمٗمرىم٤من قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م. قمٌد احلٛمٞمد.

اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ: ظمٓم٦ٌم: ه٤مؿمؿ حمٛمد قمغم اعمِمٝمدا). ظمٓم٦ٌم. (217)

ُمٕمجؿ ًم٤ًمن اًمٕمرب. (218)

  .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُمٕمجؿ  (219)

 

* * * 
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    .............................................  امقم٦م ذم اًمّمٌص واًمٕمِم٤مءومْمؾ اجل  -39

   ..................................... ومْمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم صالة اًمّمٌص واًمٕمٍم -:3

    ........................................................  ومْمؾ اًمّمالة ذم ومالة -41

   ........................  ومْمؾ ُمـ ضمٚمس ذم ُمّماله سمٕمد صالة اًمّمٌص يذيمر اهلل -42

    ................... ومْمؾ ُمـ صغم اًمٕمٍم صمؿ ىمٕمد يذيمر اهلل طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس -43

   ....................................... ومْمؾ أذيم٤مر ي٘مقهل٤م سمٕمد اًمّمٌص واعمٖمرب -44

 ()نتاب اجلُع١
   .............................................................. ومْمؾ يقم اجلٛمٕم٦م -2

    ............................................................ ومْمؾ صالة اجلٛمٕم٦م -3

  ............................................   ومْمؾ ُمـ اؾمتٛمع وأٟمّم٧م ذم خلٓم٦ٌم -4
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   ................................................. ومْمؾ أرسمع ريمٕم٤مت ىمٌؾ اًمٕمٍم -7

   .............................................................. ومْمؾ ؾمٜم٦م اعمٖمرب -8

   ...................................................  اًمٕمِم٤مءيـومْمؾ إطمٞم٤مء ُم٤م سملم  -9

    .............................................................. ومْمؾ ؾمٜم٦م اًمٕمِم٤مء -:

   ............................................................   ومْمؾ ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م -21

   ............................................................ ومْمؾ صالة اًمقشمر -22

   ......................................................... ومْمؾ صالة اًمْمحك -23
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    ............................................. ٕمتلم سمٕمد اًمقوقءومْمؾ صالة ريم -25

    ....................................................  ومْمؾ اًمتٝمجد وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ -26

   .................................... ومٖمٚمٌتف قمٞمٜم٤مه ؾسم٤مًمٚمٞم ومْمؾ ُمـ ٟمقى أن يّمكم -27

   ................................................ ومْمؾ ُمـ ٟم٤مم قمـ ورده وم٘مْم٤مه -28

  .......................................................... ومْمؾ صالة اًمتًٌٞمص -29

  ............................................................ ومْمؾ صالة اًمتقسم٦م -:2

  .................................................. ومْمؾ صالة احل٤مضم٦م ودقم٤مئٝم٤م -31
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    ....................  هلل قمز وضمؾ ذم إُمٙمٜم٦م اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م اُمًجدً  كومْمؾ ُمـ سمٜم -34
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    .......................................... ومْمؾ اًمّمالة ذم ُمًجد ُمٙم٦م واعمديٜم٦م -36
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    ...........................................   ومْمؾ اًمتٕمٗمػ وآؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمٜم٤مس -4

    ...............................  ـ ٟمزًم٧م سمف وم٤مىم٦م أو طم٤مضم٦م وم٠مٟمزهل٤م سم٤مهلل شمٕم٤مممومْمؾ ُم -5

    ...................... ومْمؾ ُمـ ضم٤مءه رء ُمـ همػم ُم٠ًمًم٦م وٓ إذاف ٟمٗمس وم٘مٌٚمف -6
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  .................................. ومْمؾ اإلقمالن سم٤مًمّمدىم٦م عمـ ىمّمد أن ي٘متدى سمف -8

    .............................................................. ومْمؾ صدىم٦م اًمن -9

   .....................  ومْمؾ اًمّمدىم٦م قمغم اًمزوج وإىم٤مرب وشم٘مديٛمٝمؿ قمغم همػمهؿ -:

    ................................................... قمـ اًمقاًمديـ ومْمؾ اًمّمدىم٦م -21
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   ................................................................ ومْمؾ اًم٘مرض -22

   ........................................... ٤م وهق يٜمقي ووم٤مءهومْمؾ ُمـ أدان ديٜمً  -23

    ................................ ومْمؾ اًمتٞمًػم قمغم اعمٕمن وإٟمٔم٤مره واًمقوع قمٜمف -24

   ................................................... ومْمؾ يمٚمامت ي٘مقهلـ اعمديـ -25

   ................................. ة اًمتل شمتّمدق ُمـ ُم٤مل زوضمٝم٤م سم٠مذٟمفأومْمؾ اعمر -26

    .......................................  ومْمؾ إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ -27

   ..................................... ا٤م أو هبٞمٛم٦م أو طمٗمر سمئرً ُمٞم  ومْمؾ ُمـ ؾم٘مك آد -28

   ......................... ا سمٜمٞم٦م ص٤محل٦ما ُمثٛمرً ٤م أو همرس ؿمجرً ومْمؾ ُمـ زرع زرقمً  -29
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    ................................  ومْمؾ ُمـ ُمًص رأس يتٞمؿ رمح٦م ًمف وؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف -36
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   ........................................................ ومْمؾ اًمٗمٓمر سمٕمد اًمّمقم -9
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    ................................... ومْمؾ صقم يقم قمروم٦م وقم٤مؿمقراء وشم٤مؾمققم٤مء -23

    ................................................ ومْمؾ صقم ؾمت٦م أي٤مم ُمـ ؿمقال -24

   ................................................   ومْمؾ صقم آصمٜملم واخلٛمٞمس -25

   ............................................ أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر ٦مومْمؾ صقم صمالصم -26

    ..............................................  ٤م٤م وأومٓمر يقُمً يقُمً  ومْمؾ ُمـ ص٤مم -27

  ............................................................ ومْمؾ ىمٞم٤مم رُمْم٤من -28

   ................................................. ومْمؾ صالة اًمؽمويص ذم مج٤مقم٦م -29

   ......................................................... ومْمؾ ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر -:2

   .................................................  ُمـ ظمّم٤مئص هذه اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م -
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 ( )أبٛاب احلر(9)
    .................................................................... ومْمؾ احل٩م -2

   ..................................................................   ومْمؾ اًمٕمٛمرة -3

   ....................................................  ومْمؾ ُمـ اقمتٛمر ذم رُمْم٤من -4

   .......................................... ا ومامت٤م أو ُمٕمتٛمرً ومْمؾ ُمـ ظمرج طم٤مضم   -5

   ..................................................   ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م ذم احل٩م واًمٕمٛمرة -6

  .............................................................  ومْمؾ دمٝمٞمز احل٤مج -7

    .................................. ومْمؾ اًمتقاوع ذم احل٩م واًمتٌذل اىمتداء سم٤مٕٟمٌٞم٤مء -8
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  اًمٌٞم٧م وومْمؾ اعم٘م٤مم ودظمقل ومْمؾ اًمٓمقاف واؾمتالم احلجر إؾمقد واًمريمـ اًمٞمام) -:

   ...................................... ومْمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمص ذم قمنم ذي احلج٦م -21

   ..............................  ومْمؾ اًمقىمقف سمٕمروم٦م واعمزدًمٗم٦م وومْمؾ يقم قمروم٦م -22

    ................................................................   ومْم٤مئؾ يقم قمروم٦م -

    ....................................... ومْمؾ ُمـ طمٗمظ ؾمٛمٕمف وسمٍمه يقم قمروم٦م -23

   .............................................................. ومْمؾ يقم اًمٜمحر -24

    ........................................................... ومْمؾ أي٤مم اًمتنميؼ -25

   ............................................................   ومْمؾ رُمل اجلامر -26

    .....................................................  سمٛمٜمكومْمؾ طمٚمؼ اًمرأس  -27

    ........................................................  ومْمؾ ذب ُم٤مء زُمزم -28

   ..............................................................   ومْمؾ إوحٞم٦م -29

  ......................................................... لومْمؾ إطمج٤مج اًمّمٌ -:2

  ...............................   ومْمؾ اًمتٕمجٞمؾ سم٤مًمرضمقع ًمألهؾ سمٕمد ىمْم٤مء احل٩م -31

 ( )أبٛاب اجلٗاد(11)
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    ................................................ ومْمؾ اعم١مُمـ اعمراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -3

  ................................................... ومْمؾ رسم٤مط ؿمٝمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -4

    ..........................................................  ومْمؾ اعمج٤مهد وأضمره -5

   ................................................................  ٤مت اعمج٤مهددرضم -

    ............................................ همؼمت ىمدُم٤مه ذم ؾمٌٞمؾ اهللاومْمؾ ُمـ  -6

   .....................................................  ومْمؾ احلراؾم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -7

   ............................................  ومْمؾ اًمٖمدوة واًمروطم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -8

    .................................................... ومْمؾ ُمـ جيرح ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -9

  ............................................... ومْمؾ اًمدقم٤مء قمٜمد اًمت٘م٤مء اًمّمٗمقف -:
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   ........................................................  ومْمؾ اًمٖمزاة ذم اًمٌحر -22

  ...................................................... ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م -23

   .............................................  ٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهللومْمؾ ُمـ ضمٝمز هم٤مزيً  -24

    ....................................... ومْمؾ ُمـ ىم٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٕمد إؾمالُمف -25

   ..................................................  متٜمل اًمِمٝمٞمد أن يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م -

    ...................................................  اًمٜمٌل يتٛمٜمك اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -

   ........................  ومْمؾ ُمـ ظمرج إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومامت ومٝمق ُمٜمٝمؿ -26

  ..........................................................  اومْمؾ ُمـ ىمتؾ يم٤مومرً  -27

   .........................................  متٜمل اعمرآة اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومْمؾ -28

    ...............................  ومْمؾ ضمٝم٤مد اًمّم٤مسمر اعمحت٥ًم وأٟمف يٙمٗمر اخلٓم٤مي٤م -29
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   ............................................. ومْمؾ ُمـ طمًٌف اًمٕمذر قمـ اجلٝم٤مد -35

   ................................................  ومْمؾ إظمالص اًمٜمٞم٦م ذم اجلٝم٤مد -36
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    ................................................ ومْمؾ شمِمٞمع اعمٞم٧م وطمْمقر دومٜمف -6

    ......................  شمٕم٤مممومْمؾ شمٖمًٞمؾ اعمقشمك وشمٙمٗمٞمٜمٝمؿ وطمٗمر اًم٘مٌقر ًمقضمف اهلل -7

    .................  ومْمؾ اإلهاع ذم اجلٜم٤مزة وشمٕمجٞمؾ اًمدومـ سمٕمد اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م -8
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   .....................................................  ومْمؾ زي٤مرة اًمرضم٤مل اًم٘مٌقر -:

   .....................................................   ومْمؾ اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز -21

    ........................................ ومْمؾ ُمـ ُم٤مت ًمف أطمد ومّمؼم واطمت٥ًم -22

  .................. قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ومْمؾ ُمـ ُم٤مت ًمف صدي٘مف أو ىمريٌف وم٤مطمتًٌف -23

    ................................................ ومْمؾ ُمـ ُم٤مت ًمف أوٓد صٖم٤مر -24

   ...................................................... ومْمؾ ُمـ ُم٤مت ذم اًمٖمرسم٦م -25

   ..................................................... ومْمؾ ُمـ ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مقمقن -26
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    ....................................................... ومْمؾ اعمٌٓمقن واًمٖمريؼ -27

   ...............................  ومْمؾ ُمـ ُم٤مت دون ُم٤مًمف أو دُمف أو ديٜمف أو أهٚمف -28

    ................ ُمـ ُم٤مت سم٤محلريؼ وص٤مطم٥م ذات اجلٜم٥م واًمٜمٗم٤ًمء متقت سمقًمده٤م -29

    ........................................................ عمديٜم٦مومْمؾ ُمـ ُم٤مت سم٤م -:2

    .................. وم٠ميمثر ٦ماجلٜم٤مزة وضمٕمؾ صٗمقومٝمؿ صمالصم ومْمؾ شمٙمثػم اعمّمٚملم قمغم -31

    ........................................................ ٤مومْمؾ ُمـ قمزى ُمّم٤مسمً  -32

    ................................................... ومْمؾ صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م -33

    ........................................... ومْمؾ اًمّمدىم٦م قمغم اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف -34

  ..............................................   ومْمؾ شمقومٞمؼ اهلل ًمٚمٕمٌد ىمٌؾ ُمقشمف -35

 ( )أبٛاب قسا٠٤ ايكسإٓ(12)
    ................................................................ ومْمؾ آؾمتٕم٤مذة -2

    .................................................... آؾمتٕم٤مذة وصٗم٦م اًمتٕمقذصٞمغ  -

    ..................................................... اًمٗمقائد واًمٕمؼم ُمـ آؾمتٕم٤مذة -

    ..................................................................   ومْمؾ اًم٘مرآن -3

   .............................................................   ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن -4

   ............................................................   ومْم٤مئؾ محٚم٦م اًم٘مرآن -5

   ...........................................  ومْمؾ شمٕمٚمؿ آي٦م أو آيتلم ُمـ يمت٤مب اهلل -6

    ............................................................  ومْمؾ اعم٤مهر سم٤مًم٘مرآن -7

   ................................................... ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمّمالة -8

    ......................................... ومْمؾ وأضمر ُمـ ىمرأ طمرف ُمـ يمت٤مب اهلل -9

  .................................................... ومْمؾ ُمـ ىمرأ سمامئ٦م آي٦م ذم ًمٞمٚم٦م -:

   ....................................   ومْمؾ طمٗمظ اًمّمٌٞم٤من اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚم٥م -21

  ................................................. (احل٨م قمغم ؾمقر وآي٤مت خمّمقص٦م 

   ......................... ش  أقمٔمؿ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»ومْمٞمٚم٦م ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م  -22

   ........................................... ومْمؾ اًمٗم٤محت٦م وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة  -23
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   ................................... ش أقمٔمؿ آي٦م ذم يمت٤مب اهلل»ومْمٞمٚم٦م آي٦م اًمٙمرد  -24

   ..................................................... ٞمٚم٦م اًمٌ٘مرة وآل قمٛمرانومْم -25

    ...................................... ومْمٞمٚم٦م طمٗمظ قمنم آي٤مت ُمـ أول اًمٙمٝمػ -26

    ........................................................... ومْمٞمٚم٦م ؾمقرة اًمٗمتص -27

   ........................................................... ومْمٞمٚم٦م ؾمقرة شم٤ٌمرك -28

   ............ ش  اٟمِم٘م٧م اًمًامء وإذا ،وإذا اًمًامء اٟمٗمٓمر ،إذا اًمِمٛمس يمقرت» ومْمؾ -29

    .................. ش إذا ضم٤مء ٟمٍم اهلل، وىمؾ ي٤م آهي٤م اًمٙم٤مومرون، وإذا زًمزًم٧م»ومْمؾ  -:2

   .................................................... (  اهلل أطمد ىمؾ هق ومْمٞمٚم٦م  -31

    ..............................................................  ومْمؾ اعمٕمقذات -32

   .............................................   ومْمؾ ىمراءة اعمًٌح٤مت ىمٌؾ اًمٜمقم -33

   ........................................... ومْمؾ ُمـ ىمرأ آي٦م ومٞمٝم٤م ؾمجدة ومًجد -34

   .......................................... ومْمؾ آؾمتامع ًمٚم٘مرآن واإلٟمّم٤مت ًمف -35

   ......................................... ومْمؾ ُمـ طمٗمظ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚم٥م -36

   ........................................... ومْمؾ وإيمرام طم٤مُمؾ اًم٘مرآن ذم اًمدٟمٞم٤م -37

   ................................................   ومْمؾ اًمٌٙم٤مء قمٜمد ؾمامع اًم٘مرآن -38

   .................................................... ومْمؾ آضمتامع قمغم اًم٘مراءة -39

    ...............................................  ومْمؾ اًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مرآن واشم٤ٌمقمف -:3

 ( )أبٛاب ايرنس(13)
    .......................................................  ومْمؾ اًمذيمر واحل٨م قمٚمٞمف -2

  ............................................ (  ٓ إًمف إٓ اهلل ومْمؾ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد  -3

  ............................ ا رؾمقل اهللومْمؾ ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً  -4

   ..........................................  ومْمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف -5

   ........................................................... ا ُمـ ىم٤مهل٤م قمنًم  ومْمؾ -6

    ..................................................  ومْمؾ ُمـ ىم٤مهل٤م ذم يقم ُم٤مئ٦م ُمرة -7

   .....................................................  ومْمؾ ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده -8
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   .................................................. ومْمؾ ُمـ ىم٤مهل٤م ذم يقم ُم٤مئ٦م ُمرة  -9

   ........................  اًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم واحل٨م قمٚمٞمفوومْمؾ اًمتًٌٞمص واًمتٝمٚمٞمؾ  -:

   ................................. ومْمؾ ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ -21

    ........................ ًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػمومْمؾ ضمقاُمع ُمـ اًمتًٌٞمص واًمتحٛمٞمد وا -22

   ................................ ومْمؾ أذيم٤مر وآي٤مت ي٘مقهل٤م طملم ي٠موي إمم ومراؿمف -23

    ...............................   ومْمؾ ُم٤م ي٘مقًمف ويٗمٕمٚمف ُمـ رأى ذم ُمٜم٤مُمف ُم٤م يٙمره -24

    .................................  ؾومْمؾ يمٚمامت ي٘مقهلـ ُمـ ي٠مرق أو يٗمزع سم٤مًمٚمٞم -25

   ............................................. ومذيمر اهلل ؾومْمؾ ُمـ شمٕم٤مّر ُمـ اًمٚمٞم -26

  ....................................................... ومْمؾ اًمذيمر قمٜمد اجلامع  -27

    ........................................................   ومْمؾ اًمذيمر ذم اًمٜمٗمس -28

    ............................................. ( ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ومْمؾ  -29

   ..........................................  ومْمؾ جم٤مًمس اًمذيمر وآضمتامع قمٚمٞمٝم٤م -:2

    .............................................. ومْمؾ اًمذيمر قمٜمد اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء -31

   ......................................................... ومْمؾ ؾمٞمد آؾمتٖمٗم٤مر -32

    .........................................   ومْمؾ اًمدقم٤مء قمٜمد ؾمامع صٞم٤مح اًمديٙم٦م -33

   ........... ومْمؾ ُمـ ضمٚمس سمٕمد صالة اًمٗمجر مج٤مقم٦م يذيمر اهلل طمتك شمٓمع اًمِمٛمس -34

ًٓ ومْمؾ يمٚمام -35    ...........................................  ت ي٘مقهلـ ُمـ ٟمزل ُمٜمز

   .................................................  ومْمؾ ذيمر اهلل عمـ ريم٥م داسمتف -36

   ................................................  ومْمؾ ذيمر اهلل عمـ قمثرت داسمتف -37

    ..................................................... ومْمؾ اًمذيمر سمٕمد اًمقوقء -38

    ............. ومْمؾ ُمـ ىم٤مل هذه اًمٙمٚمامت طملم خيرج ُمـ سمٞمتف إمم اعمًجد أو همػمه -39

   ...............................  ومْمؾ ُمـ ىم٤مل هذه اًمٙمٚمامت طملم يدظمؾ اعمًجد -:3

  .................................. ٜم٤م وًمؽ احلٛمد ذم اًمّمالةومْمؾ ىمقل: اًمٚمٝمؿ رسم -41

  ....................................................... ٧مومْمؾ ذيمر اهلل ذم اًمٌٞم -42

  .......................................... ومْمؾ ذيمر اهلل قمٜمد اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م -43
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   .............................. ومْمؾ ُمـ ذيمر اهلل قمٜمد دظمقل اًمٌٞم٧م وقمٜمد ـمٕم٤مُمف -44

   ...................................   ومْمؾ ذيمر اهلل ذم اًمًقق وُمقاـمـ اًمٖمٗمالت -45

  ................................................... ومْمؾ ذيمر اهلل قمٜمد اًمٖمْم٥م -46

   .................................. ومْمؾ آي٤مت وأذيم٤مر سمٕمد اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت -47

   .....................  ومْمؾ ُم٤م ي٘مقًمف ُمـ طمّمٚم٧م ًمف وؾمقؾم٦م ذم اًمّمالة وهمػمه٤م -48

   ............................ ومْمؾ ُمـ ىم٤مل هذه اًمٙمٚمامت ىمٌؾ أن ي٘مقم ُمـ جمٚمًف -49

    ..................................... ا٤م ضمديدً ومْمؾ يمٚمامت ي٘مقهلـ ُمـ ًمٌس صمقسمً  -:4

   ............. ومْمؾ ُمـ رأى ُمٌتغم ذم ديٜمف أو ُم٤مًمف أو ضمًده وم٘م٤مل ه١مٓء اًمٙمٚمامت -51

    ..............................   ومْمؾ ُمـ آعمف رء ُمـ ضمًده وم٘م٤مل هذه اًمٙمٚمامت -52

   ..........................................   ومْمؾ ُمـ ُمرض وم٘م٤مل هذه اًمٙمٚمامت -53

    ...................................................................... ومقائد اًمذيمر -

   ................................................... ومْمؾ محد اهلل شمٕم٤ممم وؿمٙمره -54

    ....................  اؾمتح٤ٌمب ؾمجقد اًمِمٙمر قمٜمد طمّمقل ٟمٕمٛم٦م فم٤مهرة أو اٟمدوم٤مع سمٚمٞم٦م

   ............................................ ومْمؾ ُمـ أطمَم أؾمامء اهلل احلًٜمك -55

  ............................................ ومْمؾ ُمـ ؾم٠مل اهلل سم٠مؾمامئف احلًٜمك -56

 ( )أبٛاب ايدعا٤(14)
    ..................................................................   ومْمؾ اًمدقم٤مء -2

    ..............   ومْمؾ يمٚمامت يًتٗمتص هب٤م اًمدقم٤مء وسمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ -3

   ....................................................... ومْمؾ اجلقاُمع ُمـ اًمدقم٤مء -4

   .............................................................  طأيمثر دقم٤مء اًمٜمٌل  -

    ....................................  ومْمؾ ؾم١مال اهلدى واًمت٘مك واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك -5

    .............................  ومْمؾ ُمـ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم اجلٜم٦م أو اؾمتٕم٤مذ سمف ُمـ اًمٜم٤مر -6

    .................................................  ومْمؾ ؾم١مال اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م -7

    ........................................................... ومْمؾ ؾم١مال اهلل حمٌتف -8

    ........................................... ومْمؾ اًمدقم٤مء ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م -9
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    .............................................................  ومْمؾ دقم٤مء اعم٤ًمومر -:

  ....................................................... ومْمؾ اًمدقم٤مء ذم اًمرظم٤مء -21

  ............................................. ومْمؾ دقم٤مء يذه٥م اًمنمك واًمري٤مء -22

   ................................................................ ُم٤ًمئؾ ُمـ اًمدقم٤مء -

   .......................................  اًمٜمٝمل قمـ اًمدقم٤مء قمغم اًمٜمٗمس واًمقًمد واعم٤مل -

    ........................................................... اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٕمج٤مل -

  ............................................... ٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿشمرك اًمدقم٤مء سم٤مإلصمؿ أو ىم -

   .....................................................  ومْمؾ اًمدقم٤مء ذم اًمًجقد -23

  ..................................................... ومْمؾ اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٙمرب -24

  ............................................................ سمٕمض أوىم٤مت اإلضم٤مسم٦م -

  .............................................................. ذوط ىمٌقل اًمدقم٤مء -

   .................................................................... آداب ايمدفم٣مء -

  ............................................................ أطمْم٣مء سمٗمع دم ايمدفم٣مء -

 ( )أبٛاب ايعًِ(15)
    ...........................................................   ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء -2

    .................................. ومْمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ -3

   ............................................... اًمٕمٚمؿ وإن ىمؾ ومْمؾ اعمداوُم٦م قمغم -4

    ....................................  ومْمؾ ُمـ شمرك اعمراء واجلدال ذم اًمٕمٚمؿ وهمػمه -5

   ....................................  ومْمؾ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وشمّمٜمٞمٗمف وٟمًخف وروايتف -6

    ................................ ًم:...إومْمؾ شمقىمػم اًمٕمٚمامء واًمٙم٤ٌمر وأهؾ اًمٗمْمؾ  -7

   .........................................  ومْمؾ طمْمقر دروس اًمٕمٚمؿ ذم اعمًجد -8

   .......................................................... ومْمؾ اًمٕمٚمؿ أي٤مم اًمٗمتـ -9

  ...............................................  ومْمؾ آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م -:

  .........................................................  ومْمؾ اًمدقمقة إمم اهلل -21

  ....................................................... ومْمؾ اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ  -22
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 ( )أبٛاب ايرب ٚايص١ً(17)
  ...................................................................... ومْمؾ اًمؼم -2

   .............................................................. ومْمؾ سمر اًمقاًمديـ -3

   ................................ .. ًمذًمؽ ضمٕمؾ اهلل اجلٜم٦م حت٧م ىمدُمٞمٝم٤م.هذه هل إم -

   ..............................................................   ومْم٤مئؾ سمر اًمقاًمديـ -

    .............................................................. ومْمؾ صٚم٦م اًمرطمؿ -4

  ................................................................. ومْمؾ سمر اخل٤مل -5

    ................. وؾم٤مئر ُمـ يٜمدب إيمراُمف م وإىم٤مرب واًمزوضم٦مٕاسمر أصدىم٤مء إب و

   ................................................ ومْمؾ زي٤مرة اإلظمقان واًمّم٤محللم -6

   ...........................................  ومْمؾ اإلطم٤ًمن إمم اجل٤مر واًمقصٞم٦م سمف -7

   .....................................................  ومْمؾ اإلصالح سملم اًمٜم٤مس -8

    ............................. ه اعمًٚمؿ ورد قمـ قمروف ذم همٞمٌتف٤مومْمؾ ُمـ ٟمٍم أظم -9

   ................................................  ومْمؾ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى -:

    .........................  ؿومْمؾ ىمْم٤مء طمقائ٩م اعمًٚمٛملم وإدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝم -21

   ...................................   ومْمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ -22

    ................................................................... أىم٤ًمم اًمِمٗم٤مقم٦م -

   .................................................... حتريؿ أظمذ أضمرة قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م -

   .......................................................   ومْمؾ اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمص -23

   ..........................................................  ومْمؾ قمٞم٤مدة اعمريض -24

    ...................... ومْمؾ أدقمٞم٦م يدقمك هبـ ًمٚمٛمريض ويمٚمامت ي٘مقهلـ اعمريض -25

 ( )أبٛاب األدب ٚغريٙ(18)
   ................................................... ومْمؾ اًمًالم وإُمر سم٢مومِم٤مئف -2

   ................................................................   أي اإلؾمالم ظمػم -

    .................................................................  اًمتًٚمٞمؿ وصٗمتف -

   .............................................................  إُمر سم٢مومِم٤مء اًمًالم -
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   .................................................................... يمٞمٗمٞم٦م اًمًالم -

    .................................................................... آداب اًمًالم -

   ......................................................  ٓ يٌتدأ سم٘مقل قمٚمٞمؽ اًمًالم -

   .................................................................. أومم اًمٜم٤مس سم٤مهلل -
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   ............................................................. ومْمؾ طمًـ اخلٚمؼ -7
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    .............................................................   ٗمظ اًمٗمرجومْمؾ طم -3

  ...................................................... ومْمؾ اًمزواج عمـ ىمدر قمٚمٞمف -4

  ............................................................ ومْمؾ ـم٤مقم٦م اًمزوضم٦م  -5

  .............................................................. ومْمؾ ُمـ زوج هلل -6

  ................................................. ومْمؾ ُمـ أدب ضم٤مريتف وقمٚمٛمٝم٤م -7

  .................................................. ومْمؾ طمًـ اًمٕمنمة ُمع إهؾ -8
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   .....................................................  ُم٤مهتؿاومْمؾ إوًمٞم٤مء ويمر -25

   .....................  ومْمؾ ىمتؾ اًمقزغ وُم٤م ضم٤مء ذم ىمتؾ احلٞم٤مت وهمػمه٤م مم٤م يذيمر -26

   ........................................................... ومْمؾ ؾمٙمٜمك اًمِم٤مم -27

   ........................................................ (  ُمٙم٦م ومْمؾ احلزورة  -28
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  ........................................................ ومْمؾ اضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر -:3

  .................................................................. عومْمؾ اًمقر -41

  ............................................................. مومْمؾ شمرك احلرا -42

  ........................................................ فومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜم -43
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